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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 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Bent Knudsen 32 52 21 81 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 
E-mail hegr@slv.dk 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

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

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 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

Husk ! 

tot 10'a 

110 

jetten 

Bilsen festudvalget 

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

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

S A/TOffsettryk t 
v/ Tina og Søren Møller U-

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

Forsidebilledet: 
Fra 
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Nytår 2000 

Et årtusinde er slut og et nyt kan 

tage sin begyndelse. 

Mange ting skete i det 20. århun

drede, det danske samfund ud

viklede sig sådan, at vi fik mere 

fritid og hermed voksede også in

teressen for at benytte vandet 

omkring os og sejlerlivet blom

strede frem. 

Sundby Sejlforening groede frem af 
"ingenting" og fartøjerne var ikke 
store og prangende, men afspejlede 
det økonomiske formåen og havnens 
fysiske rammer. 

Rammerne ændrede sig og dermed 
også typen af både. Sundby Havn 
har "huset" mange flotte fartøjer, 
som har været rammen om et aktivt 
fritidsliv. 
Da William og Gøsta Øberg intro
ducerede de første "havkrydsere" i 
glasfiber , en Scan 22 og en Vega, var 
det samtidig signalet til en ny æra 
for SSF, nye typer af fartøjer kom til, 
som "bare" skulle vaskes og poleres, 
og som ikke var afhængige af male-

og lakvejr. Men helt ærligt, er der 
noget så flot som en velplejet 
træbåd. Heldigvis har vi flere af dem 
liggende i vores havn, hvor de min
der mig om de "gode gamle dage" 
da mænd var mænd og kvinder var 

, nå, det er vist en anden historie. 

Det forgangne år har været kende
tegnet ved, at vi på sejladsfronten 
gjorde os gældende ved flere lej
ligheder. Tagrenovering af klub
huset blev færdiggjort, en ny-
planeret søndre plads kunne tages i 
anvendelse til vinteropbevaring af 
både og de mere sociale arrange
menter levede et "godt liv". 

De nye år er begyndt, bestyrelsen ar
bejder på flere fronter med projekter, 
som kan få betydning for SSF i 
fremtiden. Skal vi f.eks. gå ind i et 
samarbejde med Amager Strand 
Sejlklub, og dermed Københavns 
Kommune, om etablering af et -
Maritimt Aktivitetshus - ? Uanset 
udfaldet af den beslutning vi måtte 
tage til dette projekt, er målet fortsat 
at forhandle en forlængelse af 
lejemålet ud over de ti år vi har fået. 

Vi har fortsat en nordre plads og in
dkørsel, som skal gøres færdig, og 
gravemaskinen må igang igen, med 
oprensning af det gode fine strand
sand fra Amager Strand. 

Vores udsyn fra havnen og når vi se
jler et lille stykke ud på Øresund -
vil blive forandret. 
Mod syd troner Øresundsfor
bindelsen frem, mod nord vil en 
række vindmøller syd for Middel
grunden tegne sig markant, mod øst 
vil Barsebåckværket stadigvæk teg
ne sig i horisonten, men indvendig 
er de første "spadestik" taget til fjer
nelsen af værket. 

Inden vi får set os om, er vi i fuld 
gang med at klargøre vores kære 
fartøjer til en ny sæson, en sæson 
som er starten på et nyt årtusinde. 

Med ønsket om en god sejlsæson 
2000. 

GODT NYTÅR 

Jens Green Jensen 
Formand 

Kos lægen.: 

- Det ©r forfær
deligt med mit 
mareridt. Jeg ser 
min svigermor 
komme trækkende 
med et forfærdeligt 
uhyre. Et rædsels
fuldt syn; 

blodskudte øjne, 
fråde om munden 

og lange klor! 
- ja, det lyder ikke 

- INTej, så skulle du 

:: SCSI 

BADU/OSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTFT NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJ/BEKLÆDNING 

^RUP 

VI HAR: INSTRUM 
BLOKKE/ BES 
TOW/ERK 
MALIN( 
SEJ LERTØJ 0 
GAVEARTIKL 

OG FITTINGS 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 3 2-500504 

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

ERVICE 
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mandag den 3. januar 2000 

Inden den egentlige dagsorden 
fremlagde kassereren budgetsam
menligningen pr. 31/12 99. 
Revisionen kan måske vise mindre 
ændringer, men slutresultatet er til
fredsstillende. Den 15. og 16. januar 
foregår den endelige revision af 
årets regnskab. 

Punkt 1, Protokol: 
Intet. 

Punkt 2, Beretning: 
Posten blev gennemgået. 
I forbindelse med diskussionen om 
fortsat udsendelse af Bådnyt har DS 
gjort indsigelse mod forslaget i fi
nanslovsforslaget om, at bladtil
skudsordningen skal bortfalde pr. 
1/4 d.å. 
På formandsmødet til april vil der 
komme et forslag fra Fredericia 
Sejlklub om, at DS en gang i kvar
talet skal udsende en publikation 
tilsvarende Bådnyt til samtlige DS 
adresser, og fra Tejn Sejlklub kom
mer et forslag om at fjerne lystallet 
fra målerbrevet. 
SSF's bestyrelse skal komme med sin 
holdning til forslagene til næste 
møde. 
Det tilbud på rengøring af restaurant 
og pejsestue, som restauratøren har 
indhentet fra Dansk Service Industri, 
er accepteret. 
Fra en nynedsat projektgruppe 
"København - Malmø - én by", som 
vil prøve at organisere samarbejde 
mellem fritidsklubber m.m., har vi 
modtaget en opfordring til at melde 
os til, men bestyrelsen mener ikke at 
kunne afse tid hertil. 
Et medlems ansøgning om fritagelse 
for vagtordning (lægeattest vedlagt) 
er imødekommet. 
Et medlems grundige arbejde med 
problematikken omkring det ned
fald, der ramte et antal både i hav
nen, har resulteret i, at det ikke kan 
afvises, at nedfaldet kan stamme fra 
Amagerværket. På baggrund heraf 
vil formanden skriftligt kontakte A-
værket med henblik på erstat
ningskrav. I tilfælde af evt. nyt ned

fald skal Miljøkontrollen kontaktes 
straks. 
Else refererede fra kredsmødet. SSF 
skal vælge en miljøkoordinator, og 
Else vil gerne påtage sig arbejdet. 
Orienteringsmateriale vil blive 
omdelt til bestyrelsen. Beslutning 
tages på næste møde. 
Angående de planlagte regel- og 
VHF kurser henvises til opslag om 
tid, sted og tilmelding i medlems
bladet. 
Cirkulæret om forbuddet mod 
bundmaling trykkes i næste num
mer af bladet og følges evt. op af en 
uddybende artikel senere. 
Kredsbestyrelsen har besluttet at 
indsætte kredsens andel af de penge, 
der er frigivet i forbindelse med sal
get af Flakfortet, på en spærret kon
to. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Når klubhuset åbnes igen den 31. 
januar, vil arbejdet med at indrette 
havnekontor m.m. i Green House 
blive begyndt. 
Der kan indkøbes en ny trykspuler 
til brug for pladsmanden og til 
foreningens grej. 
Pladsmanden vil nu efter et års an
sættelse overgå til ansættelse på 
funktionærbasis. Samtidig får han en 
mindre lønforhøjelse. Der udformes 
et bilag herom til det gældende an
sættelsesbrev. 
Elektrikeren er bedt om at komme 
med forslag til ny belysning i pejse
stuen. 
Da ejeren af et fartøj, der henstår på 
nordre plads, ikke har reageret på 
flere skriftlige henvendelser, vil bå
den blive fjernet i henhold til 
gældende procedure. 
Restauratøren og pladsmanden har 
fået udleveret nøgler som aftalt. 
Prisen på renovation har holdt sig 
indenfor det budgetterede. 
Pladsmanden bedes kontakte Ruko 
på baggrund af deres henvendelse. 
Havneudvalget vil undersøge, hvad 
der yderligere kræves af SSF's anlæg 
og områder for at blive godkendt 
som Blå Flag Havn. 

De gængse stikkontater på området 
vil efterhånden blive udskiftet til 
runde, blå eurostik. 
Edb i SSF: Alle havde modtaget en 
oversigt over de nuværende forhold, 
andre eventuelle løsninger og en 
række spørgsmål til afdækning af 
klubbens behov på området. Efter en 
gennemgang og debat herom, 
enedes bestyrelsen om at søge den 
enkleste løsning, som derefter kan 
udbygges efter behov. På den bag
grund arbejder udvalget videre. 

Punkt 4, Klubhus: 
Det påtænkte arbejde er igangsat. 
Der vil også blive syet gardiner i ja
nuar måned. 

Punkt 5, Fester: 
Nytårsfesten var vellykket og forløb 
i god stemning. De kommende 
arrangementer er planlagt. 
I forbindelse med børnenes julefest 
skal vi huske at gøre opmærksom 
på, at billetter til børnene skal 
afhentes inden selve festen af hen
syn til antallet af godteposer m.m. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Sæsonen indledes med et møde for 
instruktørerne den 11. februar kl. 
1900 og den 25. marts for eleverne. 
Både Tyveknægten og Bollen fylder 
25 år i år. Afdelingen vil komme 
med forslag til fejringen. 
I anledning af kravet om 
"Speedbådskørekort" har kredsen 
meddelt, at man her har planer om 
kurser. 
Bestyrelsen er dog enige om, at sej
lerskolens tilbud i princippet også 
skal kunne dække dette område. 
Claus ser på mulighederne og 
forhører sig herom. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Arbejdet med istandsættelsen af 
huset går godt. 
Efter oprydning i "Buret" er der kun 
surfere og kajakker til et af de tre 
stativer. Derfor nedtages de to samt 
hegnet, og der indhentes tilbud fra 
tømreren på prisen på den planlagte 
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udbygning af ungdomshuset. 
Samtidig igangsættes arbejdet med 
taget på jollehuset. 
Der har været indbrud i ung
domshuset med knuste ruder og 
tyveri af en kasse øl til følge. Huset 
er afdækket og reparationerne på
begyndt. 
Sæsonprogrammet er udsendt. 
Sæsonen starter den 11. februar - en 
uge senere end først planlagt af hen
syn til færdiggørelsen af arbejdet på 
området. 
Det anbefales, at indtagningen af 
jollebroen overdrages til pladsman
dens regi. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Samarbejdet med Kastrup fortsættes 
i den kommende sæson. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Hundevagten har fungeret godt. 
Man vil dog gerne have oplysninger 
om datoer for fester. 

OBS! 
Vagtsedler og tilmeldinger er flyttet 
fra gangen i klubhuset og over til 
havnekontoret på nordre mole. 

Punkt 11, Bladet: 
Redaktøren efterlyser stadig stof til 
bladet fra medlemmerne. 
Generalforsamlingen den 26. marts 
annonceres nu. 

Punkt 12, Evt.: 
Man bedes huske at notere diverse 
arrangementer på kalenderen på 
kontoret. 
Standerhejsningen holdes den 6. maj 
kl. 17.00. 
Der holdes bestyrelsesmøde mandag 
den 1. maj i stedet for mandag den 
24. april, som er helligdag. 

Mødet slut 21.35 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Referent 

Ordsprog på kancellisprog 

Cylindriske beholdere i 
mellemstørrelsen, hvis in
dre lagerkapacitet er uud
nyttet, må med rimelig for
ventning formodes at besid
de væsentlige akustiske 
kvaliteter. 
(Tomme tønder buldrer mest) 

Vederfares et gunstigt ud
fald på en given tildra
gelse, vil det, alt andet lige, 
afstedkomme veltilfredse 
attituder overfor tilvæ
relsen i al almindelighed. 

Heller's Yachtværft 
& Udstyr 

Nyt ansigt i butikken: 

Pr. 1 marts er besætningen på skuden blevet udvidet 

service 

med vores nye 2. styrmand; Ellen Ostenfeldt. 
Ellen har tialitjere sejlet i skude* 
i " Fiskernes indkøbsforening". 
Derfra har hun en stor erfaring 
indenfor specielt fiskeriudstyr og maling 
Ellens derfra kendte venlige og gode ser 
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! 

I Motorvejen til Kastrup | 
fGode parkeringsmuligheder! 

Tog til lufthavnen 
j Bus nr. 9, 36 og 250S \ 

Hempel 
pjlasfibematerialer; polyester fra kr. 25,-/ kgj 

Suzuki forhandler. 
| Fiskeriudstyr. i 

JMteJttlL 

^ Forsikringsskader. 
asiaxering. 

1 Hempel Osmosecenter 
i Reparation ar træ- 4 glasfiberskader, \ 
flnstallation og reparation af badmotorer j 

Bedding til 15 ton. 
VAVWWWWW.VVWkVV\WftW%\VWV 

Åbningstider: | 
iMan-fredag 9.00-17.30f 
| Lørdag (9.00^)10.00-14.001 
f (Søn-Heil idage 9.00-14.00*); 

*fra 15.marts-15. juni 

Amage 

32503017 

ndvej 407, 2770 Kastrup 
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Bekendtgørelse om begrænsning af import, 
salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling 

I medfør af§§ 22, stk. 3 og 4, 30 stk. 1 og 3, 31, 45. stk. 1, 59, st/c. 4 øg 60 i Zoz? om kemiske stoffer og 
produkter, jf lovbekendtgørelse nr. 21 af 16.januar 1996, som senest ændret ved lov nr. 231 af 21. 
april 1999, fastsættes: 

Definitioner 
§ I. Ved biocidholdig bundmaling forstås maling inde
holdende et eller flere aktive stoffer bestemt til kemisk 
eller mikrobiologisk at bekæmpe vækst og aflejring af 
bakterier, planter eller dyr på skibe, akvakulturudstyr 
eller andre konstruktioner der anvendes i vand. Stk. 2. 
Ved ferske vande forstås områder defineret som sådanne 
i medfør af amternes regionplaner. 

Forbud 
§ 2. Import, salg og anvendelse af bundmaling indehold
ende biociderne diuron ( CAS -nr. 330-54- 1) og irgarol 
(CAS ar. 28159-98-0) til skibe med en total længde under 
25 meter, som defineret i ISO 8666, er forbudt. 
§ 3. Import, salg og anvendelse, af biocidholdig bundmal
ing til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske 
vande, er forbudt. 

§ 4. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmal
ing til fritidsbåde under 200 kg er forbudt. Stk. 2. Stk. 1 
gælder ikke for træbåde i saltvand samt for fritidsbåde, 
der har fast vandplads i havne, som i forsikrings
branchens havneoversigt er klassificerede som A eller B 
havne. 

§ 5. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmal
ing, der frigiver stoffer, der opfylder betingelserne for 
klassificering for miljøpåvirkninger med risikosætningen. 
"Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand
miljøet" (R 53) alene eller i kombination med andre 
risikosætninger vedrørende fare for vandmiljøet, til 
fritidsbåde er forbudt efter den 1. januar 2003. Stk. 2. 
Klassificeringen følger bestemmelserne i Miljø- og 
Energiministeriets til enhver tid gældende bekendt
gørelse om, klassificering, emballering, mærkning, salg 
og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 

Mærkning 
§ 6. Biocidholdige bundmalinger skal ved salg være 
letlæseligt og uudsletteligt mærket med sætningen: "Må 
ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i 
ferske, vande. "Må ikke anvendes til fritidsbåde under 
200 kg. Forbudet gælder ikke for træbåde, der anvendes i 

saltvand, og for fritidsbåde, der anvendes i saltvand, og 
som har fast vandplads i havne, som i forsikringsbran
chens havneoversigt er klassificerede som A el ler B 
havne." 

Rådgivende udvalg 
§ 7. Miljøstyrelsen kan nedsætte et rådgivende udvalg 
med deltagelse af eksterne parter til løbende at følge ud
viklingen af alternativer til de eksisterende bundma
linger. Stk. 2. Miljøstyrelsen er formand for udvalget. 

Kontrol 
§ 8. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overhold
elsen af reglerne i bekendtgørelsen, jf. lovens regler 
herom. 

Dispensation mv. 
§ 9. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at 
reglerne i bekendtgørelsen fraviges. Miljøstyrelsens 
afgørelse herom kan ikke påklages til anden administra
tiv myndighed 
§ 10. En biocidholdig bundmaling der efter 13. maj 2'000 
godkendes efter reglerne i kapitel 7 i lov om kemiske 
stoffer og produkter, kan importeres, sælges og avendes i 
overensstemmelse med godkendelsen. 

Straf og ikrafttræden 
§ UMedmindre højere straf er forskyldt efter anden lov
givning, straffes med bøde den, der overtræder bekendt
gørelsens regler eller afgørelser truffet i medfør heraf, Stk 
2- Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagt
somhed, og hvis der ved overtrædelsen er 
1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sund
hed eller fremkaldt fare derfor eller 
2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 
3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder 
ved besparelser, for den pågældende selv eller andre. 
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske person
er) strafansvar efter reglerne straffelovens 5. kapitel, 
§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000. 

Svend Auken / Helge Andreasen 
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Kreativiteten har altid været fremragende, når mennesker vil noget. 
På et tidspunkt hvor navigationsinstrumenter ikke prismæssigt var 
for små lystsejlere, klarede man sig med enklere midler. 
Her er en brugervejledning for "gør det selv sejleren", der har lyst til 
at prøve noget mere spændende end det sædvanlige med satellitnavi
gator, selvstyrer, radar, ekkolod og elektroniske søkort 
pc 

rFra 1. januar 2000 er der forbud mod: 
- import, salg og anvendelse af bundmalinger, der indeholder Diuron og Irgarol 

til alle skibe under 25 meter 

- import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling, mærket *) nedenfor, 

til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande 

- import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling, mærket *) nedenfor, 

til fritidsbåde under 200 kg. Dette gælder dog ikke træbåde i saltvand, samt for 

fritidsbåde, der har fast vandplads i havne som i forsikringsbranchens havne

oversigt er klassificerede som A- eller B-havne. 

FORBUDT pr. 1. januar 2000 TILLADT pr. 1. januar 2000 

HEMPEL: 
Blød kobberbundmaling Classic*) 

Bravo 

Hard Racing Hard Racing 2000*) 
SeaTech 7820 A SeaTech 7820 D*) 
Mille Dynamic Mille 2000*) 

Alu Safe Alu Safe*) 

Til ferskvand Mille Light (ferskvand) 
Til trailer/trolling High Protect 

INTERNATIONAL: 
CT-kobberbundstof CT-kobberstof*) 
Interspeed Extra Strong Interspeed Ultra*) 

Micron CSC Extra Micron Extra*) 
Micron Optima Micron Optima*) 

Cruiser Premium Cruiser Premium*) 

VC Offshore Racing Trilux*) 
VC 17 M Extra VC 17 M*) 

Ny Veridian (2 lags maling > 8-10 knob -
er biocidfri og kan bruges i ferske 
vande) 

Herudover har International 5 nye malinger til ferskvand: Fabi Eco, Lago Racing 

II, VC 17 Biocidfri, Cruiser Eco og Micron Eco. 

En Slæbelog ((P^1) 
Her har du en Anvisning paa en nem lille 

Fartmaaler, som enhver Sejler kan fremstille 

sig ved Hjælp af ganske enkelte Midler. 

Kræmmerhuset, der let fremstilles af en op-

sprættet Konservesdaase, skal have en Aab-
ning for oven af omkring 6 cm Diam., og et 

Hul i Bunden ca. 1 cm Diam., bliver Ud

slagene for kraftige ved Fartmaalingen, gøres 

Bundhullet større, afhængig af Fjedervægtens 
Størrelse. 

Den gamle Vægtskala fjernes, f. Eks. over
males. Kræmmerhuset forsynes med Line bun

det til Vægten der anbringes i Fartøjets Ag
terkant, og saa er vi klar til at justere vor 
Fartmaaler. 

Vi skal nu have afmærket en ny Skala paa 
Vægten, angivende forskellige Hastigheder, 
dette foregaar paa flg. Maadc. 

Med det lille Kræmmerhus slæbende efter 

os i Fartøjets Kølvand, fastgjort til Vægten, 

gennemsejler vi en i Forvejen udmaalet Di
stance, idet vi søger at holde samme Fart paa 

hele Turen. Under Farten afmærkes Viserens 
Stilling og kontrolleres samtidig Tiden, kan 

vi afsætte et Tal påa Skalaen svarende til 
Sømil pr. Time ved denne Prøve. Har vi f. 
Eks. gennemsejlet en Distance paa 4 Sømil og 

været en Time om Turen, har vi altsaa et 

Mærke paa vor Fartmaaler, der angiver Far

ten 4 Somil pr. Time. Paa denne Maade fort
sætter vi hver Gang, der er Lejlighed til at 
sejle gennem en kendt Distance. Til sidst vil 

man have en Fartmaaler, der er brugelig, naar 
man ønsker at kende sin øjeblikkelige Fart. 
Selvfølgelig er vort lille Apparat ikke fejl
frit, Strømforhold og unøjagtige Maalingcr 
m. v. kan vi jo ikke undgaa, men den er bil
lig og nem at betjene, og særlig Motorbaads-
folk vil have let ved at justere den. 

For Sejlere der ligger og trimer Fartøj, stik
ker Sejl o.s.v. o.s.v , er denne Fartmaaler sær
deles rar at have om Bord, selv uden Fart
inddeling. Saa lille den er hæmmer den jo 
ikke Farten, og den ivrige Kapsejler vil efter 
enhver Skiften Sejl, Halen i Skoder o.sv. 

straks kunne se paa Fartmaaleren om det gav 
mere Træk. 

Hele Apparatet bestaar af et lille Kræm
merhus og en Fjedervægt, en af de bekendte 
smaa Køkkenvægte med Krog, maaske kan 
den »laanes« hjemme. 

Og nu er der god Tid til at fremstille Ap
paratet i, fremstil det hele nu, saa er det klar 

til vi skal ud. Det kan afhjælpe Diskussionen 

om hvor gevaldigt stærkt vi sejler. S.Aa.R. 
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UNGDOMSAFDELIN 
Lad vinden bære dig 

Ungdomslederen informerer: 

Sæsonen er startet! 

Vi har i december og starten af janu
ar været en lille snæver gruppe sam
let i ungdomshuset nogle gange for 
at gøre klar til sæsonstarten, og vi 
kunne den 11. januar tage et ny
malet ungdomshus i brug. 

Jeg skal i den forbindelse takke for 
jeres indsats og specielt tak til Svend 
Gravesen der hoppede i arbejdstøjet 
da tiden begyndte at klemme os. 

Det var en større opgave end for
ventet, men jeg synes vi har fået et 
flot resultat. 
Og jeg håber at I alle vil være med 
til at holde huset i god stand over 
sæsonen, så vi har et både effektivt 
og hyggeligt ungdomshus til vores 
aktiviteter. 

Vi mangler naturligvis stadig en del 
indretning, men den opgave tog vi 
fat på den første aktivitetsaften og 
mon ikke vi er færdig når dette blad 
går i posten. 
Dog udestår stadig indretning af 
vores køkken, men det arbejde må 
vente til der bliver gravet ud. 

Forårets udendørsprojekt bliver så 
at sikre grundstenene til den nye 
udbygning og grejskur, men det 
vender vi tilbage til senere. 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 

Nytårshilsen 

I de første dage i det nye år modtog 
alle sejlere en personlig nytårshilsen 
fra ungdomslederen. Med denne 
hilsen fulgte også et spørgeskema 
som på nuværende tidspunkt skulle 
være returneret til ungdoms-udval
get. 

Vi mangler stadig at modtage disse 
retur fra enkelte sejlere og vi må 
kraftigt opfordre til at dette bliver 
ordnet snarest, så vi kan få lagt en 
foreløbig plan for sæsonen. 

Ungdomsinformation 

Sammen med nytårshilsenen mod
tog alle aktive sejlere samtidig det 
første nummer af "Ungdomsinfor
mation" som bl.a. indeholder 
oplysninger om de umiddelbart 
forestående arrangementer samt in
formationer om de aften- og week
endarrangementer vi har i støbe
skeen i den kommende periode. 

Næste nummer af dette direkte in
formationsblad udsendes sidst i jan
uar og vil bl.a. indeholde en del flere 
informationer om aktiviteter i febru
ar og de kommende weekender - Så 
hold øje med posten og læs bladet så 
snart det dumper ind ! 

Hold også øje med opslagstavlen i 
ungdomshuset - det er her du får de 
helt friske informationer og kan 
hente tilmeldingsblanketter til di
verse større arrangementer. 

Aktivitetsplaner 

Fra Ungdomsinformation nr. 1 kan 
bl.a. refereres: 

- at vi har aktivitets-aftener alle tirs
dage i januar, februar og marts 
(foreløbig mellem 18 og 20 og for 
det meste i SSF). 

- at vi har planlagt at afholde en 
trænings weekend den 5.-6. februar. 

- at vi starter på aktivitets- og teori
aftner, specielt for ynglingesejlere i 
marts. 

- at den årlige sociale weekend 
afvikles den 4. - 5. marts og for
mentlig går til Lalandia. 

- at sommerturen går til Horsens i 
ugerne 26 - 27 med efterfølgende 
mulighed for deltagelse i JDM for 
Ynglinge. 

Vandrepokaler 

Vi mangler en vandrepokal ! - Det 
var hvad vi skrev i efteråret, men nu 
er den kommet frem og vil blive in
dgraveret sammen med de andre 
pokaler der har afventet heling af en 
brækket arm. 

Vi påregner derfor at alle pokaler 
kan returneres til "ejerne" inden for 
de nærmeste dage. 

Internettet 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
© 32501978 

NU SKER DET - i løbet af marts 
måned skulle vi være klar til at gå 
på nettet! 

I starten af marts sender vi 4 mand 
på kursus og foreningen går sam
tidig ind i en ny tidsalder hvad EDB 
angår. 

Meget mere om dette senere, men 
nu sker det altså. 
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Statistisf^set 

J-Cvem leverede stoffet tiC BCadet i SS'F i 1999? 
J procent aftf el s am [ede optag 

4.9 'Formand 
<Formaiu£ens beretninger m. tn. 

13.2 <BestyreCse 
<Rfferater afaeneraCforsamCingcr og 6estyreCsesmøc£er 

1.4 Jdavneud-vaCg 
O.3 TestndvaCg 
2.9 SejCers^oCe 

12.9 Ungdom ogjoCCer 
5.6 %fLpsejCads 
0.5 CMo tor6åde 

11.5 <Rgdaf{tør 

10.0 Medlemmer 
9.3 JLnnoncer SST 

Tester, sejCadser, purser og andre arrangementer i SST 
16.6 Jlnnoncer 

(Betalte ref̂ famer 
<Diverse 2.9 

8.0 iForside og fcpCofon 

j 
Kort & Matrikelstyrelsen 

SØKORTRETTELSER 
''•* CHART CORRECTIONS 

319 Dragør Havn NE og HolmetungeW 
133(INT1333), Udtag / Delete Fl(3)G.10s* 
I32(INT1332) 

341 
188 

Drogden Fyr 
Ret fyrvinkler, som følger: 
Amend sectors at light, as follows: 

R 071°-256,5° 
Øvrige fyrvinkler er uændrede 
Remaining sectors are unchanged 

Pos. WGSr84 
55°35,79'N 12°41,11'E 
55°35WN 12°43,33'E 

(48/12071999) 

Pos. WGS-84 
55°32,19'N 12°42,69'E 

(51/12881999) 

Før 

Bankospillet 

Rengøring i hele huset 

Klar til nye møbler 



Når I læser dette står klubhuset klart efter en grundig overhaling 
forhåbentlig når de nye møbler at blive stillet op til det store 
bankospil. 

Snart er det forår og en ny sæson står for døren, håber den vejrmæs
sigt bliver lige så vellykket som 99 sæsonen, hvis vi altså lige ser 
bort fra hjemturen fra week-end turen den kunne vi godt have været 
foruden. 

Instruktørerne holder møde og planlægger sæsonen 2000 

fredag den 11. februar kl. 1900 

i skipperstuen 
Amagerbanken. 

Vi er lige så lokale, 
som du er. 

Tilmelding til sejlerskolen 
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til 
kontoret. 
Som altid vil 2. års elever have første prioritet til at vælge ugedag og hold 
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 2000 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer/by: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? Ja Nej 

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S 

Hvilken dag ønsker du at sejle? Mandag Tirsdag 

Alternativ dag? _ __ Mandag Tirsdag 

Bemærkninger: 

Medlemsnummer: 

CPR nr.: 

Tlf. privat: 

Tlf. arbejde: 

Har du deltaget før? Ja Nej 

Onsdag Torsdag 

Onsdag Torsdag 
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•fra medlemmerne 

Til Sundby Sejlforening 

Tak for opmærksomheden i 
forbindelse med Jacks bortgang. 

Familien 

i Aktiviteter 2000 
I Arrangementer i SSF 
| 30. januar Bankospil 

3. februar VHF-kursus 
10. februar VHF-kursus 

| 11. februar Instruktørmc 
I 17. februar VHF-kursus 
, 24. februar VHF-kursus 

26. marts 

r 

1  |  |  | |  u Havn & plads u Havn & plads 

Miljøpladsen 

Container m.m. 

OBS! 
til maleraffald 

Tomme malerbøtter, akkumulatorer 
m.v. skal anbringes på den dertil in
drettede miljøplads. 
Øvrigt affald i de rigtige containere. 
Er du i tvivl om hvor eller hvordan, 
så spørg pladsmanden eller 
havneudvalget 



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. 



Marts 2000 Nr. 3 
••••••••••••••••••••••I 

59. 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: 
Kim Petersen 32 97 33 50 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen ..32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail 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 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

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 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

Bankospillet 

Det store bord med de mange præmier 

løb planmæssigt af stabelen. Da den 
store kurv var vundet og afleveret 
var festen slut. Huset og møblerne er 
nu afprøvet og klar til brug i den 
kommende sæson. 

Den sidlste heldige vinder til den store kurv 

åbnede traditionelt klubhuset til 
brug for sæsonen 2000 efter en gen
nemgribende hovedrengøring, alt 
var fint og nypudset og stemningen 
var ligeså fin. 

Formanden byder velkommen 

Formanden bød velkommen og 
oplyste at det også var invielsen af 
de nye møbler og gardiner. Herefter 
blev ordet givet til Vagn Preisler, der 
for en gangs skyld fik lov at sige no
get, det gjorde han til gengæld 
resten af dagen som nummeroplæ
ser. 
Huset var fyldt op og bankospillet 

2 
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Billige kvalitetstryksager 
3 SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE o 
- TIL SPECIALPRIS § 
J Lyntryk og fotokopier fra dag til dag * 
* Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger ® 

| Alt i bogbinderiarbejde _ 
O Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning £ 
• • 
jj Fotografering til brochure brug o 
— Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. — 
-o 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. ^ 

3 SMQffsettfylC s 
v/ Tina og Søren Møller 

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

Forsidebilledet: 
SSF's anker ligger midt i runkørslen. Stort set 

gravet op og planeret igen, undtagen ankeret, de 
F er efterhånden 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 



mandag den 31. januar 2000 

Fraværende Kim, Erik og Bent. 

Kasseren fremlagde det reviderede 
regnskab og kom med bemærk
ninger og forslag til justeringer i 
budgettet for indeværæende år. 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed 
med det fremlagte regnskab 

Generalforsamlingen: 
Af de bestyrelsesmedlemmer, der er 
på valg, ønsker kun festudvalgsfor
mand og næstformand Else Thuring 
ikke at genopstille. Andre, der er på 
valg vil blive spurgt, om de genop
stiller. 
Bestyrelsen diskuterede et forslag til 
vedføjelse til vedtægternes § 4. Det 
endelige forslag vil blive trykt i 
bladet inden generalforsamlingen. 

Punkt 1, Protokol: 
Intet. 

Punkt 2, Beretning: 
Bestyrelsen blev orienteret om ak
tiviteterne i Kvartersløftet. 
Formandens brev af 23. januar til 
Amagerværket om hændelserne i 
forbindelse med nedfaldet i efteråret 
og en anmodning om svar herpå, 
blev oplæst til orientering. 
En invitation til at deltage i navn
givning af MHV 816 med efterføl
gende reception den 27. februar blev 
givet videre til kapsejladscheften. 
Else påtog sig opgaven som 
"miljøperson" for SSF. 
Det besluttedes, at SSF vil slutte op 
om forslaget fra Fredricia Sejlklub 
m.h. til udgivelsen af Bådmagasinet. 

Punkt 3, Havn og Plads: 
Vort nøglesystem er anvendeligt 
endnu nogle år frem, og det er der
for ikke aktuelt at tænke på en ud
skiftning lige nu. 
Arbejdet med at ændre Green House 
til kapsejlads- og havnekontor be
gynder den 2. februar. 
Bestyrelsen godkendte tilbuddet om, 
at der lægges ny asfalt fra der, hvor 
entreprenøren slutter sit arbejde. 
Prisen for de 700 m2 er kr. 42.000 + 

moms. Arbejdet igangsættes så snart 
vejret tillader det. 
Tilkørselsvejen til Green House vil 
blive udvidet for at skabe bedre 
tilkørselsforhold for vognmænd. 
Under dette arbejde vil der blive æn
dret ved vandledning og kloak. 
Ny trykspuler til brug for pladsman
den er indkøbt. 
Når entreprenøren har afsluttet ar
bejdet med kloakledningen langs 
Amager Strandvej, vil der blive 
plantet træer og buske, så området 
igen kan blive pænt at se på. 
Da det ikke længere er tilladt at 
"klappe" udgravede materialer i 
Øresund, er udvalget ved at under
søge, hvor vi kan få tilladelse til at 
deponere de ca. 2000 m3, man regner 
med at skulle opgrave. 
Seniorerne vil gerne benytte det 
røde hus og ønsker selv at istand
sætte det. Huset vil blive gen
nemgået af pladsmanden sammen 
med seniorerne. 
Havnetaksten vil være uændret i 
den kommende sæson. 
Lamper og lysskilt ved porten op
sættes snarest. 

Punkt 4, Klubhus: 
Der blev udtrykt tilfredshed med de 
nye møbler og udtrykt en stor tak til 
alle de medlemmer, der har gjort et 
stort frivilligt arbejde med at male, 
rense, ordne de udvendige toiletter, 
sy gardiner osv. 
Der er bestilt en mindeplade til op
sætning i pejsestuen. 

Punkt 5, Fester: 
Åbningen af klubhuset var som sæd
vanlig festlig. 
Der holdes fastelavnsarrangement 
den 5. marts. 
Musikken til standerhejsning og 
nedhaling samt julefest er bestilt. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Tilmeldingerne til kurserne er be
gyndt at indløbe. 
Den 6. marts er der eksamen i 
tovværk kl. 1900. 
Øveballen skal istandsættes, og der 

har meldt sig frivillig arbejdskraft til 
bl.a. afbrænding af den gamle ma
ling. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Et (meget flot) eks. af den 
"Ungdomsinformation" med oplys
ninger om afdelingens mange ak
tiviteter, der udsendes til juniorerne, 
blev fremvist. 
Den overordnede plan over afdelin
gens planlagte arbejdsopgaver blev 
også omdelt. Den omfatter både de 
arbejder, der er i gang på afdelin
gens område og bygninger, og pla
nen for klargøring af afdelingens 
både. 
Afdelingen har fået en sponsoraftale, 
der gør det muligt at sende fire per
soner på kursus i fremstilling af 
hjemmesider. Disse skal så fremstille 
en hjemmeside for SSF. Siden skal 
relatere sig til alle afdelinger af 
klubben. Henrik arbejder på at op
bygge et team af sponsorer, som til 
gengæld vil kunne få deres navn/lo
go på hjemmesiden. 
Undervisningen, der hidtil har 
foregået på tirsdage, er forløbet til
fredsstillende. Der vil senere også 
blive undervisning på onsdage. 
Afdelingen har haft tilladelse til at 
afholde to fester i ungdomshuset, og 
begge arrangementer var vel
lykkede. De sociale arrangementer 
financieres gennem afdelingens 
"velfærdskasse", som deltagerne selv 
bidrager til på forskellig vis. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
En styregruppe på fire mand er gået 
igang med den overordnede plan
lægning af DM for Nordiske folke
både, der skal holdes i SSF i juli 
måned år 2001. Man regner med at 
skulle bruge omkring 100 hjælpere. 
Der forventes et deltagerantal til 
stævnet på 300 (80 - 100 både) og 
dertil kommer familier m.fl. 
Foreningen har de uddannede ka
paciteter til afholdelsen af et sådant 
stævne. Desuden vil man forsøge at 
inddrage flere nyuddannede som 

fortsættes næste side 
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aktive i diverse aktiviteter. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 11, Bladet: 
Redaktøren havde fremsendt forslag 
om og eksempler på en mere mat 
type papir til bladet end den nu
værende meget blanke. Bestyrelsen 
gik ind for, at man forsøger sig med 
den viste type papir. 

Punkt 12, Evt.: 
Der blev igen givet en opfordring til, 
at man husker at påføre alle ak
tiviteter på kalenderen. 
Restauratøren skal bruge dem. 

Mødet slut 2120 

Jens Green Jensen BJørka Schandorff 
Formand Referent 

BADU/DSTYR 
NYHEDER I BÅDUDSTYR 
kLÆDNING 

KOM OG SE DE SIDS7TB 
OG SEJLB 

VI HAR: INSTRUMENTEI 
BLOKKE/BESLAG OG FITTINGS 
TOW/ERK 
MALING 
SEJLERTØJ O 
GAVEARTIKL 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 3 2-500504 

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

ERVICE 

- Tjener, denne kaffe er svag! 

- Hvad vil De have mig til at gøre? Give den styrketræning? 

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 tialitjere 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! 

32503017 

I Motorvejen til Kastrup f 
&ode parkeringsmuligheder! 

Tog til lufthavnen i 
! Bus nr. 9, 36 og 2505 I 

i udstyr 
Hempel 

fGlasfiberøterialer; polyester fra kr. 25,-/ kg, 
I Suzuki forhandler. 

Fiskeriudstyr. i 
> 

f orsikrinqsstcodfer. 
asiaxering. 

Hempel Osmosecenter 
| Reparation at træ- 4 glasfiberskader. \ 
installation og reparation af badmotorerj 

Beddi^JNI 15jfon. 

åbningstider: | 
!Man-fredag 9.00-17. 
lUrdog (9.00*)10.00-14.00< 
s (Søn-Heil idage 9.00-14.00*)! 

*fra 15.marts-15.juni 

Amage ndvej 407, 2770 Kastrup 
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& DANSK SEJLUNION 
ØSTERSØKREDSEN 

Regelkursus 

Østersøkredsen og Svanemøllekredsen afholder regelkursus følgende onsdage: 

1. marts, 8. Marts, 15. marts og 22. marts 2000. 

Kurset indhold: Gennemgang af ISAF's kapsejladsregler 1997 - 2000 og Dansk 

Sejlunions sejladsbestemmelser. 

Hvem henvender kurset sig til: Alle der gerne vil kende kapsejladsreglerne, samt 

personer der har lyst til at være med til afvikling af kapsejladser i sejlklubben. 

Dette kursus er sammen med kapsejladslederkurset adgangsgivende til 

kapsejladslederuddannelsen. 

Tidspunkt: Kurset afholdes ovenstående onsdage kl. 19.00 - 22.00. 

Pris: Kr. 200,00 der skal betales ved kursets start. 

Sted: Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 

Husk: Medbring regelbogen! 

Kursusleder: Leif Rolsted, Sejlklubben Lynetten. 

Tilmelding: Til Sejlklubben Lynetten telefon 32 57 57 78 

telefax 32 54 02 23 

Leif Rolsted E-mail adr. Leif@Rolsted.dk 

Med venlig hilsen 

Leif Rolsted / Jess Brønden 

Østersøkredsen 

- Tjener, denne tallerken er vad! 

- Det er deres suppe, hr. 

ADVARSEL 
Risiko for defekt i flaskegasregulatorer 

af fabrikat RECA type 638 

Producenten af flaskegasregula
toren RECA type 638 - Cavagna 
Group - har efter samråd med 
Danmarks Gasmateriel Prøvning, 
besluttet at tilbagetrække den 
nævnte type gasregulator, som også 
har koden "97", "98" eller "99". 
Kun regulatorer, der har denne type 
og kode tilbagetrækkes. 
På fotografierne kan man orientere 
sig om. hvordan type og kode 
identificeres. 

Type Kode 

Regulator set skråt foroven o,i> nedefra. 

Forbrugere, der har en sådan 
regulator, skal omgående fjer
ne den fra den pågældende 
gasflaske. Skær slangen 
over ved regulatoren. 
Medbring denne til for
handleren, hvor regula-
toren er købt. Så bliver 
den bvltet til en nv DGP 
godkendt, RECA'638-1 eller 
tilsvarende Kosan regulator. 
Årsagen til al regulatoren tilbage
trækkes og ombyttes er, at den indre 
spindel i regulatoren har for ringe 
mekanisk styrke, Ved uheldig belast 
ning, kan det medføre, at spindelen 
knækker med efterfølgende risiko 
for udstrømning af gas. 

Med venlig hilsen 
Cavagna Group og 
Danmarks Gasmateriel Prøvning 
Eventuelle henvendelser til DGP: 
Telefon 39 62 43 85 

Ta' i Bella Center før du vælger! 

Sho 
2 WEEKENDER I BELLA CENTER 

Fredag 3. - søndag 5. + 
torsdag 9. - søndag 12. marts 

ÅBNINGSTIDER: 
Hverdage 
Lørdage/søndage 

kl. 13-20 
k l .  1 0 -  1 8  

ENTRE: 
Voksne 
Børn (4-15 år) 
Familierabat (2 voksne + 2 børn) 

Bella Center DANBOAT 

Center Boulevard, DK-2300 København S 

www.boatshow2000.dk 
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GENERALFORSAMLING 
FORÅR 2000 

Søndag den 26. 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 
Claus Villadsen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim Petersen 

Havneudvalgsmedlem 
Rasmus Bech 

Festudvalgsformand 
Else Thuring (ønsker ikke genvalg) 

Suppleant til bestyrelsen 
Kirsten Fraenkel 

Redaktør 
Poul Christensen 

1 måler 
Jan Simonsen 

1 revisor 
Bjarne Kallesøe 

1 revisorsuppleant 
Benny Gustafsson 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 27. februar 2000 kl. 900 

Bestyrelsen 

SSF budgetsammenligning 
i 1.000 kr 

2000 1999 1998 
Indtægter Budget Realiseret Budget Realiseret Budget 
Kontingenter 630.0 625.8 630.0 620.5 665.0 
Pladsleje m.v. 720.0 726.6 700.0 738.5 666.0 
Medlemsydelser i alt 1,350.0 1,352.4 1,330.0 1,359.0 1,331.0 
Udvalg: 
Havn & Plads 865.0 820.9 860.0 656.4 664.0 
Klubhus 100.0 0.1 121.0 265.5 250.0 
Bladet 95.0 96.4 80.0 81.2 80.0 
Fester 25.0 47.8 25.0 10.5 25.0 
Jubilæum 117.3 98.0 
Administration 37.0 6.0 52.0 10.8 52.0 
Bestyrelse 10.0 10.1 8.0 8.4 6.0 
Renter 15.0 1.1 15.0 3.2 12.0 
Sejlerskole 25.0 32.7 20.0 40.3 20.0 
Juniorer 100.0 161.7 100.0 41.5 50.0 
Kapsejlads 40.0 35.9 40.0 46.6 40.0 
Motorbåde 4.0 2.5 4.0 8.4 4.0 
Reserve 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Udvalg i alt 1,350.0 1,215.2 1,325.0 1,290.1 1,301.0 

Afdrag på gæld 0.0 5.0 5.0 15.0 30.0 

Resultat 0.0 132.2 0.0 53.9 0.0 
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Sundby Sejlforenings regnskab 
fra 1.1.99 til 31.12.99 

Indtægter: 
Ydelser fra medlemmer: 

Indskud 34,900.00 

Indbetalte vagter 47,500.00 

Kontingenter: 

A-Aktive 554,304.00 

B-Aktive 50,800.00 

Juniorer 10,400.00 

Mini juniorer 1,119.00 

Strafgebyr 9,210.00 625,833.00 

Pladslejer: 

Faste pladser 516,150.45 

Vinteroplæggere 44,595.42 

Skure og haver 68,060.03 

Slæbejoller 6,960.00 

Nye pladser 6,240.09 642,005.99 

Renteindtægter 2,207.68 

Indtægt i alt 1,352,446.67 

Udgifter: 
Havn & plads: 

Skatter & afgifter 228,159.15 

Materialer 86,550.72 

Traktor 3,144.61 

Hegn & låger 2,467.35 

Elforbrug 93,565.52 

Refunderet energiafgift -49,599.26 

Affaldsbeholdere 33,457.68 

Forsikringer 11,711.25 

Telefon 3,343.43 

Bollen 28,646.18 

Legeplads 48.00 

Toilet nordre mole 5,660.79 

Toilet søndre mole 3,615.89 

Lønninger 225,291.94 

Vogn & spil 9,996.21 

Brug af spil -1,940.07 8,056.14 

Indkøbt brændstof 36,950.91 

Solgt brændstof -40,736.61 -3,785.70 

Arbejde 152,869.32 

Regnvandskanal 4,787.11 

Joller 915.20 

Havnepenge -18,030.01 820,875.31 
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Klubhus: 

Fornyelse & reparationer 25,080.88 

Forsikring 25,044.25 

Ejendomsskat 451.65 

Lejeindtægt -121,344.00 

Restaurant vedligeholdelse 69,273.00 

Køkken vedligeholdelse 1,594.53 100.31 

Bladet: 

Trykning 98,852.60 

Forsendelse 15,550.76 

Redaktion 2,953.24 

Momsregulering 16,141.13 

Annonceindtægt -37,098.28 96,399.45 

Fester: 

Standerhejsning 12,274.00 

Afriggergilde 14,256.00 

Diverse fester 20,439.00 

Hornorkester 800.00 47,769.00 

Administration: 

Honorar kasserer 24,000.00 

Telefon 4,539.60 

Frimærker m.m 10,947.00 

Frihavnsmærker -2,910.01 

Kontingenter 43,938.00 

Gaver & Blomster 8,074.35 

Kontorartikler 10,926.68 

Tilskud kommunen -121,828.62 

Generalforsamling 11,903.00 

Møder & rejsepenge 9,656.00 

Fortæring 8,965.00 

ATP & refusioner -1,891.45 

Indkøbte varer 12,411.07 

Solgte varer -6,127.28 6,283.79 

Forsikring & tillæg -6,580.00 

Bestyrelsesmøder: 

Renteudgifter 

Sejlerskole: 

Undervisning 2,344.60 

Fornyelse & reparationer 19,538.50 

Materialer 6,095.65 

Forsikringer 4,546.50 

Kontingenter 170.00 

6,023.34 

10,133.00 

1,082.80 

32,695.25 
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Junior: 

Fornyelse & reparationer 

Køb af motor+laser+optimistjolle 

Materialer 

Brændstof 

Startpenge 

Forsikringer 

Kontingenter 

Møder 

Kursus 

Kapsejlads: 

Materialer 

Møder & fortæring 

Diverse kapsejladser 

Kursus 

Motorbåde: 

Materialer & præmier 

Udgifter i alt 

Årets resultat 

54,614.05 

44,000.00 

28,999.68 

1,553.55 

7,535.00 

8,389.50 

1,695.00 

11,769.40 

3,141.98 161,698.16 

7,583.95 

5,419.00 

6,382.86 

16,524.92 35,910.73 

2,457.75 

1,215,145.10 

137,301.57 

Status pr. 31.12.1999 

Aktiver: 
Kassebeholdning 492.75 

Postgiro 18,021.34 

Bankbog skolefond 6,593.53 

Obligationsbeh. skolefond 26,998.48 

Bankbog brandforsikring 35,823.52 

Obligationsbeh. brandfors. 142,991.96 230,921.58 

Broer & indhegning 1.00 
Vogne & skinner 1.00 
Øvelsesbåde 47,000.00 
Juniorbåde 100,000.00 
joller 27,000.00 
Motorbåde 90,000.00 
Skure 1.00 
Spil 1.00 
Flagmast 1.00 
Klubhus & inventar 1,300,000.00 

Aktiver i alt 1,794,926.58 
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Passiver: 
Skolefond saldo 1.1.99 

+ renter 

31,935.03 

1,656.98 33,592.01 

Brandforsikring saldo 1.1.99 

+ renter 

Skyldige omk. 

forventet refusion regnvandskanal 

Hensat til tag 

Forbrugt i 1999 

Fond Hoielt 

Depositum medlemmer med elmåler 

Lån D1F saldo 1.1.99 

- afdrag 

Bankgæld kassekredit 

Skyldig A-skat & AM bidrag 

Skyldig ATP 

Skyldige feriepenge 

MOMS tilgodehavende 

Depositum forpagter 

Depositum ASA 

170,033.21 

8,782.27 

500,000.00 

-457,818.07 

5,000.00 

-5,000.00 

178,815.48 

103,668.72 

-56,460.00 

42,181.93 

403,211.97 

13,500.00 

0.00 

-337,850.01 

14,253.00 

825.30 

3,638.50 

-114,735.24 

50,000.00 

1,000.00 

Reguleringskonto saldo 1.1.99 

+ årets resultat 

Passiver i alt 

1,321,983.35 

137,301.57 1,459,284.92 

1,794,926.58 

Jørgen Rindal 

Medlemstal: 

A-aktive 762 

kasserer 

B-aktive 130 Junior 25 Mini 34 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret 

København, januar 2000 

Brian Frisendahl 

revisor 

Bjarne Kallesøe 

revisor 
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Fastelavnsfest 
med tøndeslagning i SSF 
søndag den 5. marts 

kl. 12 

Tønder til børn, damer og 
herrer i alle størrelser. 

Fine præmier til 
Kattekonger og 
Dronninger. 

Mød op i god tid 
vi begynder 
præcis 

K 

K i-U 

4 fc 
S? 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

fra bestyrelsen Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Caspet Wichmann Larsen 
K. M. Klausensgade 6, 2450 SV 
Ayoe Kieldsen 
Røde Mellemvej 18, 2300 S 

/-** vi 

Medlem i 
SSF 

Danmark 

Internationalt 
medlemskort 
Michael Ronild har fremstillet 
er par prototyper på et 

Internationalt medlemskort, og vi er nu klar 
til at fremstille et sådant medlemskort. 
"Medlemskortet" er i Dankort størrelse og 

skal forsynes med et billede. 
Prisen vil være kr. 35.-. 

Henvendelse til kontoret i kontortiden om torsdagen 
medbringende et vellignende pasbillede 
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Ungdomslederen informerer: 

FULD FART FREM ! 

er nok lidt af en overdrivelse, men 
på mange områder går det jo rigtig 
godt. 

Vi har godt gang i vores vinterak
tiviteter hver tirsdag og i den kom
mende måned (marts) tager vi også 
onsdagene i brug. 

Temadagen om tirsdagen, der jo er 
for alle ungdomssejlere har været 
rimeligt besøgte, selv om der fortsat 
er problemer med at huske afbud 
når man er forhindret. 

Onsdagene i marts bliver bl.a. foru
den en del teori også i stor ud
strækning praktisk arbejde og vil 
primært henvende sig til ynglinge
sejlerne og de ældre sejlere. 

I weekenden den 5. - 6. februar 
afholdt vi afdelingens første træ-
ningsweekend i vores nyrenoverede 
ungdomshus. 

Vi var ikke så mange - bl.a. grundet 
vinterferie mv., men det blev en 
rigtig god og hyggelig weekend - og 
ungdomshuset bestod sin prøve, 
selv om der fortsat mangler en del 
arbejde før vi er helt klar til at lave 
den slags arrangementer. 

I DENNE FORBINDELSE SKYLDER 
VI EN TAK TIL PLADSMANDEN 
OG HANS HJÆLPERE FOR DET 
ARBEJDE DE HAR UDFØRT I 
HUSET! 

I starten af marts afvikles vores 
årlige "sociale" weekendetur, der i 
år går til Lalandia. Der er desværre 
ikke så mange tilmeldte som vi 
havde håbet, men det er meget posi
tivt at se så mange nye på denne tur! 

Vi har for tiden et stort frafald i 
staben af trænere, hvilket naturligvis 

skaber nogle problemer, men vi ar
bejder på at løse dette problem. Til 
sejlsæsonen ser der derimod ikke ud 
til at blive væsentlige problemer 
med trænere, hvilket betyder at vi 
forventer at kunne opfylde sejlernes 
krav til træning - både i relation til 
optimister og til Ynglinge såvel som 
Laserjoller. 

Jeg ser frem til et forår med stært sti
gende aktivitet i klubbens ungdoms
afdeling og på jollepladsen generelt 
og jeg kan på det kraftigste opfordre 
alle til at holde godt øje med diverse 
opslagstavler; Dels i ungdomshuset 
vedrørende ungdomsaktiviteter og 
dels i jollehuset og SSF's klubhus 
vedrørende aktiviteter for jollesej
lerne. 

Ungdomssejlerne skal specielt være 
opmærksom på de informationer 
der udsendes i 

"Ungdomsinformation" 
direkte til de aktive sejlere, trænere 
og ledere sidst i hver måned, samt 
informationer og tilmeldinger mv. 
på tavlerne i ungdomshuset. 
Bemærk bl.a. at der i disse dage er 
tilmelding til sommerferieturen, der 
i år går til Horsens, formentlig gen
nem det Sydfynske ø-hav. 

Jollesejlerne skal specielt være op
mærksom på opslag om renove
ringsarbejder på pladsen og i 
forbindelse med jollehuset, samt op
slag og information om tildeling af 
skurer og skabe. 

Yderligere informationer kan 
naturligvis altid indhentes ved at 
kontakte ungdomsudvalget! 

Med sejlerhilsen 

Henrik Gravesen 
Ungdoms- og jolleleder. 

Ungdomsudvalget 

Henrik Gravesen 22 35 10 24 
Søren Jensen 32 59 06 51 
Henning Lauesen 32 95 81 57 
Maria Siersen 32 55 21 75 
Kitt Gravesen 32 5216 05 
Jollerepræsentant: 
Bjørn Amudsen 32 57 95 85 

Aktivitetsplanen 

FEBRUAR: 

Måneden er ved at være slut og også 
skolernes vinterferier er ved at være 
afviklet. 

Temadage 
hver tirsdag - bl.a: 

22. februar 
hvor vi har "sejl" og "kapsejladsreg
ler" som temaer. 

29. februar 
hvor rig-arbejde er det gen
nemgående tema. 

MARTS: 

Temadagene 
tirsdage mellem 1800 og 2000 fortsæt
ter frem til sejlsæsonens start. 

I marts måned tager vi onsdagene til 
hjælp fra kl. 1830 - ca. 2100 - og vi 
starter allerede onsdag den: 

1. marts 
hvor ynglingesejlerne fortsætter 
med rig-arbejde. 

3. - 5. marts 
afvikles vores weekendtur til 
Lalandia: 

21. marts 
afholder vi 

STORMØDE 
i ungdomshuset mellem 1800 og 2000. 

12 



26 marts 
har vi planlagt at gennemføre vores 
årlige svømmehal-arrangement med 
kæntringsøvelser og diverse svøm
meprøver mv. 

APRIL: 

Tirsdagenes temadage fortsætter, 
ligesom onsdagsaktiviteterne fort
sætter hele april. 

I weekenderne i april vil vi i stor ud
strækning tillige arrangere båd
klargøring og formentlig også 
forsøge at lave en del byggearbejde 
inde som ude. 

HUSK AT: 

MELDE ADRESSEÆNDRINGER 

MELDE AFBUD NÅR DU ER 

FORHINDRET I AT KOMME 

Sejlerskolen 

Planlægningsmøde. 
Sejlerdage skal fordeles 
på skolebådene mellem 
de tilmeldte elever, så 

mød op 

lørdag den 25. marts 
kl. 10°°. 

i Pejsestuen 

-fra medlemmerne 

Hjertelig tak for venlig deltagelse 
ved Bente Bernhards båre. 

Carla Steensen 
Finn Strangholt 

Til bestyrelsen 

Mange tak for den smukke buket 
blomster som I glædede mig med 
på min 60 års fødselsdag 

De bedste hilsener fra 
Aase Knudsen 

2T 

- Nyåbnet HH
0 

Helly Hansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 
Helly Hansen 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

BACHER 
SCHILDER 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 
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[Aktiviteter 2000 

' Kapsejladser 
• 1 

. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

• Torsdag 4. maj Aftensejlads SSF • 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

- Torsdag 11. maj Aftensejlads KS 
• 1 

. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

- Torsdag 18. maj Aftensejlads SSF 

• 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

. Torsdag 25. Maj Aftensejlads KS 

• 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

! Lørdag 27. maj Ranglistestævne Y SSF Stævne 

• 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

J Søndag 28. maj Ranglistestævne Y SSF Stævne 

• 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 
J Torsdag l.juni Kristi himmelfartsdag KS 2 sejladsei 

• 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i * Lørdag 3. juni Hempel Cup DH SSF Stævne 

• 1 
. xf éjÆ,i:ff 

1 
• | | 

i 

' Søndag 4. juni Hempel Cup DH SSF Stævne ! ' Torsdag 8. juni Aftensejlads KS ! 
• Torsdag 15. juni Aftensejlads SSF i 
• Søndag 18. juni Familiesejlads SSF • 
1 Torsdag 22. juni Aftensejlads KS 

j 1 Søndag 25. juni Nordisk folkebåde SSF j 

1 Torsdag 29. juni Aftensejlads SSF i 
1 Torsdag 3. august Aftensejlads KS i 
1 Torsdag 10. august Aftensejlads SSF i 
1 Torsdag 17. august Aftensejlads KS i 
| Lørdag 19. august Old boys SSF i 
| Søndag 20. august Old boys SSF i 
| Torsdag 24. august Aftensejlads SSF i 
| Lørdag 26. august Bro Race Østersø kredsen DH/Tur/Motorbåde I 
| Torsdag 31. august Aftensejlads KS | 
| Torsdag 7. septembe ;r Aftensejlads SSF | 
| Søndag 10. septembe :r Klubmesterskab SSF i 
| Torsdag 14. septembe 

• Tnrcnao* /\ Qpnfptnn^ 

ir Aftensejlads 
»r A f f PH QP1I anQ SSF 

i 
I lUIoLlCLg Z..L. ocrlJltrllLiJc 

i Lørdag 23. septembe 
I r\L Lfcrl Lot:JlciLlb 

ir Ballad + NF SSF Stævne ] 
i Søndag 24. septembe >r Ballad + NF SSF Stævne/F orterne rundt 
i Torsdag 28. septembe ir Aftensejlads KS I 
• Lørdag 30. septembe )Y Larchmontcup SSF | 
• Søndag 1. oktober Larchmont cup SSF 

i J 

SSF-Seniorerne 

Fremover holder vi møde den sidste onsdag i måneden. 
Sidste fest var i januar med æbleskiver og gløg!!! 
Opskriften kan i få af Ulla. 
Mange mødte op til en rigtig god dag. 

Ulla & Søren 
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Aktiviteter 2000 
Andre arrangementer i SSF 

*te. 

Éigi^ilii!: i! 1 s;": a::! 5æ 

Lørdag 
Søndag 
Søndag 
Lørdag 
Søndag 
Lørdag 

Søndag 
Lørdag 
Søndag 
Søndag 7. maj 
Mandag 8. maj 
Søndag 11. juni 
Søndag 18. juni 
Søndag 2. juli 

4.marts & 
5. marts 
5. marts 

11.marts & 
12. marts 
25. marts 

26. marts 
6. maj 

29. oktober 

i, å .... * •" 

4 

Sejlerskolen, Afbrændning af Øveballens fribord. 

Sejlerskolen, Afbrændning af Øveballens fribord. 

Fastelavnsfest med tøndeslagning 
Sejlerskolen, Afbrændning af Øveballens fribord eller opryd 

Sejlerskolen, Afbrændning af Øveballens fribord eller oprydh 

Sejlerskolen, Elevmøde i Pejsestuen kl 10:00 instruktører kl. 9: 
begynder klargøringen 

Generalforsamling 
Standerhejsning, en festlig start på sommerens glæder. 

Generalforsamling 
Sejlerskolen, bådene forventes sejlklare. 

Sejlerskolen, sejladserne begynder dersom alle gør deres pligt. 

Pinsemorgen fejres som vi plejer ude ved jollehuset. 
Sejlerskolen, Dagtur med start kl.10. Vi mødes ved bådene og sej 

Saltholm rundt, for alt og alle. Vi mødes ved både 

- • 
i* 

Jillt 

iipfl 

»r 
Tipi 

Lørdag 12. august & 
Søndag 13. august 

Lørdag 5. august & Sejlerskolen, weekendtur for sejlerskolens elever og venner. I li£ 

Søndag 6. august år vil der i år blive arrangeret en fællestur. Det er ikke besluttet, h\ 
dette i nogen grad afhænger af vejret. Vi mødes ved bådene lørdag 

komme hjem igen søndag kl.1800 

Old boys m/k. Sejlerskolen plejer at deltage med flere hold. 

i Old boys skal være fyldt 40. Pigerne dog kun 30 !! 

Søndag 3. september Sejlerskolen. Dagtur med start kl.10. Vi mødes ved bådene og sejle 

Mandag 11. september Sejlerskolen. Tilmelding til Duelighedsprøve, husk personiiui 

Lørdag 23. september Sejlerskolen. Motorlære for alle som skal til prøve. 

Lørdag 30. september Sejlerskolen. Eksamen, duelighedsprøven, praktisk del. 

Søndag 1. oktober Sejlerskolen. Reservedag for eksamen, duelighedsprøven, pral 

Fredag 6. oktober Sejlerskolen. Afslutning for sejlerskolen med sammenkomst i 

Lørdag 7. oktober & Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til koi 

Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komi 

Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene således at de er klar til 

Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat. 

Den årlige havnerundfart 

Søndag 
Lørdag 
Søndag 

8. oktober 
14. oktober & 
15. oktober 

?. oktober 

Vinteraktiviteter 2000/2001 
Onsdag 4. oktober Navigation, teoretisk del,tilmelding og start 

?. oktober Tovværkskurses start 
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FILigger 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. 
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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 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Bent Knudsen 32 52 21 81 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 
E-mail hegr@slv.dk 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

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

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 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

SSF-Seniorer 
Vi holdt møde den 23. februar. 
Da fru formand Ulla og kasse
mester Moes var fraværende, dels 
på grund af fest og dels på grund 
af en slem forkølelse, fik jeg 
fornøjelsen af at være sjakbajs. 
Det er nu en rimelig nem opgave 
som altid. 

Vi fik besøg af Christel Guldager, 
som fortalte om det at være eller 
blive dement. 

Det var et godt forum at holde "det" foredrag for. 
Flere prøvede at stille spørgsmål - men øh! De havde glemt hvad 
de ville sige. 
Ja,- mange af os kender det, at gå ud i køkkenet og når man kom
mer derud, har man glemt hvad man gik efter,. 
Det sker oftere og oftere for mig selv, og Anni siger til mig: 
"Jeg tror ikke at du er dement, du er bare blød i bolten". 
Det er da en trøst. 

Vi fik tilsagn fra Holger og Bent om at vi kan benytte jollehuset 
fremover til vores møder og fester. 

Tjordenskjolds soldater er som bekendt ved at istandsætte huset. 
Næste møde er onsdag den 29. marts kl. 1330 

Hilsen 

Ulla & Søren 
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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. 

SMQffsettryk 
v/ Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79 
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Forsidebilledet: 
Sejlerskolen 
og make up 

skraber bunden så Oveballen, en ældre dame, nu klar til ny lak 
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ADVARSEL! 
Bundmalinger fra nuværende og tidligere skibsværfter. y 

Fra 1. januar år 2000 er det forbudt at bruge bundmalinger på lyst
fartøjer under 25 meter beregnet til fragtskibe og passagerskibe, 
fiskefartøjer og marinefartøjer. Bundmalinger til disse fartøjer in
deholder højst sandsynlig de 2 giftstoffer Diuron og Irgarol foru
den store mængder kobber og tin. 

Miljømyndighederne kan og vil foretage stikprøver på båd
pladser og i lystbådehavne. Ved forholdsvis enkle analyser vil 
det kunne påvises om brugen af de forbudte bundmalinger er af 
nyere dato. 
For havnen og sejlrendens vedkommende vil myndighederne 
nægte tilladelse til uddybning i en lang årrække, eller stille krav 
om at det opgravede deponeres i et sikkert depot eller trans
porteres til forbrændingen i Nyborg. En dyr fornøjelse som 
foreningen kommer til at betale. Der kan ligeledes blive tale om 
erstatningsansvar over for de pågældende bådejere. 

Har du en træbåd kan du indtil videre forsætte med at bruge de 
gamle produkter. Malingen må gerne indeholde kobber, men 
ikke Duiron og Irgarol. Almindelig bundmaling til lystfartøjer 
købt inden for de sidste 3 år hos en forhandler, indeholder højst 
sandsynlig ikke disse stoffer. 

Du har måske bundmalinger stående der indeholder Diuron og 
Irgarol. Aflever malingen hos en forhandler af bundmaling eller 
på kommunens genbrugsplads. I vor havn er der opstillet særlige 
beholdere til giftigt affald, spørg eventuel havnefogeden eller 
havneudvalget. 

Else Thuring 

Miljøkoordinator for SSF. 



GENERALFORSAMLING 
FORÅR 2000 

Søndag den 26. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 

Sekretær 
Bjørka Schandorff 

Skolechef 
Claus Villadsen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim Petersen 

Havneudvalgsmedlem 
Rasmus Bech 

Festudvalgsformand 
Else Thuring (ønsker ikke genvalg) 

Suppleant til bestyrelsen 
Kirsten Fraenkel 

Redaktør 
Poul Christensen 

1 måler 
Jan Simonsen 

1 revisor 
Bjarne Kallesøe 

1 revisorsuppleant 
Benny Gustafsson 

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 seilet 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 

j Motorvejen til Kastrup f 
iGode parkeringsmuligheder! 

Tog til lufthavnen f 
| Bus nr. 9, 36 og 250S i 

i Ot med cit i udstyr 
Hempel j 

j&lasfibermaterialer; polyester fro kr. 25,-/ kg.; 
Suzuki forhandler. 

Fiskeriudstyr. 
I T S.tortø?= Robot. J 

Forsiftinqsslcadfer. 
isioKering. 

Hempel Osmosecenter 
| Reparation af træ- 4 glasfiberskader. \ 
flnstallation og reparation af badmotorer J 

Bedding til 15 ton. j 

Åbningstider: | 
iMan-fredag 9.00-17.30f 
I Lørdag (9.00*)10.00-14.00f 
|(Søn-Hellidage 9.00-14.00*); 

*fra 15. marts-15. juni 

A mage ndvej 407, 2770 Kastrup 
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Forslag til generalforsamlingen den 26. marts 2000 
Forslag 1. 

Havnen 
§ 5. Det sidste stykke i sidste afsnit nemlig: 
Kvittering for betalt præmie skal forevises ved udlever
ing af årsmærke og i øvrigt på forlangende af havne- eller 
sikkerhedsudvalget 

Erstattes af: 

Årsmærke udleveres af havneudvalg eller plads
mand når pladslejen er betalt. 
Ethvert fartøj skal være forsynet med plads
mærke inden det bliver søsat. 

Motivering: 
Mange medlemmer har ikke lyst til at vise deres indbe
talinger m.v. idet mange betaler over pbs hvor alt er reg
istreret. Det må være rimeligt at man kan få sit 
pladsmærke når der er betalt. I § 5 er nævnt at alle er 
pligtige til at have deres fartøj ansvarsforsikret. 

Havneudvalget 

Forslag 2. 

Havnen 
§ 6. Låneplads: 
For at komme i betragtning til låneplads i havnen skal 
medlemmer der ønsker en sådan plads skriftligt med
dele dette til havneudvalget inden den. 1. April det år 
hvor pladsen ønskes. Låneplads vil herefter blive 
tildelt efter anciennitet. 

Erstattes af: 

Medlemmer der ønsker låneplads i havnen 
skal inden den 1. marts det år hvor låneplad
sen ønskes skriftligt meddele havneudvalget 
dette hvorefter låneplads vil blive tildelt efter 
anciennitet 

Forslag 3. 

Følgende forslag er fremsendt af foreningens ungdom
safdeling, som en naturlig følge af afdelingens tidligere 
fremlagte strategiplan og en direkte opfølgning på 
afdelingens "Træner-/lederseminar" afholdt i efteråret 
1999. 

Forslag: 

Aktive ungdomsmedlemmers forældre kan op
tages i foreningen som B-aktive efter samme re
gler som A-aktives ægtefæller. (Undtaget er 
dog ungdomsmedlemmer der er "ungseniorer"). 

Motivering: 
Foreningen optager i dag kun A-aktive medlemmer 
(samt ungdom) med den undtagelse at medlemmers 
ægtefæller kan optages direkte som B-aktive medlemmer. 
B-aktive har ikke stemmeret, men har bl.a. ret til frem
møde på generalforsamlingerne. B-aktive har på mange 
andre områder rettigheder som A-aktive, herunder mu
lighed for deltagelse i en del aktiviteter og kan have egen 
nøgle.... Mange af ungdomsafdelingens yngre medlem
mer har forældre, der meget gerne vil gøre et aktivt 
stykke arbejde for foreningen og vil som sådan gerne op
tages som B-aktive medlemmer (hvilket også er et for
sikringsmæssigt spørgsmål!). 
Disse forældre ønsker dog ikke umiddelbart at betale de 
store omkostninger der er forbundet med indmeldelse 
som A-aktiv, og bør reelt ligestilles med ægtefæller. 

Ungdomsafdelingen betragter dette som et både naturligt 
og væsentligt skridt i den rigtige retning for Sundby 
Sejlforening - Et skridt der dels vil sikre en mere aktiv 
forældreskare og dels vil betyde en mere smidig drift af 
ungdomsafdelingen. 

På vegne af ungdomsafdelingen, 
Henrik Gravesen Ungdomsleder 

Havneudvalget 
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mandag den 28. februar 2000 

Afbud fra Jens og Bjørka. 

Punkt 1. Protokol: 
Intet 

Punkt 2. Beretning: 
På baggrund af en henvendelse fra 
et medlem blev spørgsmålet om 
reservation af lokaler i klubhuset 
forud for undervisning drøftet i 
bestyrelsen. Næstformanden vil se 
på sagen. 

Et medlem har ansøgt om vagt
fritagelse - denne blev godkendt. 

3 forslag til førstkommende general
forsamling blev drøftet i bestyrelsen. 
Et forslag fra ungdomsafdelingen, 
samt 2 forslag fra havneudvalget. 
Bestyrelsen bakker op om alle 3 
forslag. 

Diverse breve mv. blev gennemgået 
og enkelte sager uddybet til oriente
ring for bestyrelsen. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Havneudvalget redegjorde for de 
senest omfattende arbejder udført på 
havnen. Bl.a. opførelsen af nyt 
miljøhus ved tankanlægget - hvor 
det samtidig indskærpes at spildolie, 
gamle akkumulatorer mv. skal 
afleveres ! 
Jollehuset er under istandsættelse og 
vil blive ombygget indvendigt så det 
i større omfang kan bruges til 
medlemsaktiviteter. 
Ungdomslederen vil efterfølgende 
sørge for at huset får træbeskyttelse. 
Surfindhegningen på jollepladsen er 
nedtaget og den aftalte udbygning af 
faciliteter til klubgrej mv. vil blive 
påbegyndt snarest muligt. 
Ungdomslederen vil efterfølgende, i 
samarbejde med jollerepræsentanten 
finde nye pladser til kajakker og 
surfere. 
Tilkørselsvejen til søndre plads vil 
blive gjort bredere, således at større 
lastbiler m.v. kan få bedre tilkørsels
forhold og for at skåne vores kloak
ledning. 

Arbejdet med ombygning af 
Greenhouse er igangsat og en min
dre del af sandkassen vil blive ind
draget til nye cykelstativer. 
De sidste mangler vedr. kloakpro
jektet er den 28. febraur 2000 blevet 
gennemgået med entreprenøren. 
Toiletbygningen på nordre mole 
trænger kraftigt til istandsættelse. 

Punkt 4. Klubhus: 
Diverse arbejder på huset er udført 
og vi har nu fået ibrugtagningstil
ladelse på det nye tag. 

Der indkøbes en ekstra flip-over til 
undervisnings- og mødebrug. 

Punkt 5. Fester: 
Der afholdes fastelavnsfest i SSF den 
5. marts 2000. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Den 6. marts afholdes eksamen i 
tovværkskursus. 
Der er indtil videre 32 tilmeldte til 
sejlerskolen i år. 

Tyveknægtens gamle motor har 
været til eftersyn og det må kon
stateres at den har kørt sine sidste 
timer. Der skal anskaffes en ny mo
tor - f.eks. 6 HK med gear og langt 
ben. Tyveknægten bliver 25 i år, så 
måske der falder en gave af i 
foråret? 
Alternativt må der indkøbes en mo
tor til sæsonstarten. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Ungdomsafdelingen har ynglinge
sejlere på diverse kurser onsdag i 
marts og har derfor besluttet at 
afvente med at inddrage onsdagen 
til aktivitetsaften - der fortsættes om 
tirsdagen. 
Afdelingen deltager i samarbejde 
med Dansk Yngling Klub på udstil
lingen Boat2000 de kommende 2 
weekender. Ungdomslederen 
fremviste et udkast til en folder om 
SSF som vil blive benyttet under ud
stillingen. Folder og indhold blev 
godkendt af bestyrelsen. 

Ungdomslederen forelagde besty
relsen spørgsmål om indkøb af 2 ka
jakker til klubbrug - bestyrelsen god
kendte dette. Ungdomslederen og 
jollerepræsentanten vil følge op på 
sagen. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Kapsejladschefen har haft møde 
med Kastrup Sejlklub om aften
kapsejladser i den kommende sæson 
og man er enige om at følge samme 
koncept som sidste sæson. Årligt 
deltagergebyr 350,- eller startgebyr 
pr. aften 30,-

Ligeledes har der været møde med 
Hempel vedrørende Hempel Cup. 
Dette stævne afholdes for sidste 
gang i 2000. 

Kapsejladsudvalgets styregruppe 
har sat gang i arbejdet med plan
lægning til DM for Nordisk 
Folkebåd i 2001. Basse og Henrik har 
lavet udvalgsbeskrivelser og der 
afholdes møde med repræsentanter 
fra alle udvalg vedrørende dette DM 
den 22. eller 23. marts 

Kapsejladsudvalget er med i arbej
det med etablering af et Web for 
SSF. Første møde er afholdt og 4 per
soner tager på kursus den 9. marts 
(1. del). 

Batterierne til radioerne i vagtlokalet 
bliver ødelagt fordi man lader på 
dem efter hver vagt uden at de er 
kørt helt ned. Disse er meget dyre og 
der arbejdes på at finde en alternativ 
løsning. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Der er problemer med vagtordnin
gen og disse blev drøftet i 
bestyrelsen 

Punkt 11. Bladet: 
Kvaliteten af bladet blev igen drøftet 
og bestyrelsen besluttede at der ind-

6 



hentes 2 nye tilbud på trykning af 
bladet for at få en ny vurdering af 
pris kontra kvalitet. 

I forbindelse med EDB-projektet i 
SSF blev det besluttet at indkøbe et 
digital kamera. Dels til brug for 
kapsejladsafdelingen ved presse
kontakt og tilsvarende for ungdom 
og dels til brug for bl.a. bladet for 
dermed at sikre bedre kvalitet 
og/eller lettere behandling af bille
der til bladet. 

Punkt 12. Evt.: 
Enkelte mindre sager blev drøftet. 

Else Thuring Henrik Gravesen 
Næstformand Referent 

BÅDU/S DSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER1 BÅDUDSTYR 

OG SEJLB IKLÆDNING 

VI HAR: INSTRUMENT 
BLOKKE/BES -AG OG FITTINGS 
TOWÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ (j G MARITIM MODE 
GAVEARTIKli 

KASTRljpM^ RTgAsERVICE 
SALTVÆRKSA^^^TfrloT^ "STRIJP^X 
1 L,l<. J i-5U05U4 

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

Uddrag af 

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand 

Trolling og dørgefiskeri 

Kapitel 4 
Visse former for lystfiskeri i saltvand 

§ 16. Lystfiskeri med huggeredska-
ber (rykfiskeri) er ikke tilladt. § 17. 
Lystfiskeri med liner, der slæbes 
efter båd drevet ved motorkraft 
(trolling- og dørgefiskeri), er ikke 
tilladt inden for en afstand af 100 
meter fra lavvandslinien. 

Stk. 2. Trolling- og dørgefiskeri er 
endvidere ikke tilladt i Tempelkro
gen i Isefjorden. 

§ 18. Lystfiskeri fra båd drevet ved 
motorkraft eller fra kyst, hvor red
skabets line spiles ud til siden med 
skovle, paravaner eller lignende, 
herunder oter, er ikke tilladt. 

Stk. 2. Uanset forbudet i stk. 1 er det 
tilladt, uden for 100 meter fra lav
vandslinien og uden for de i § 19, 
stk. 1, nævnte områder, direkte på 
fiskelinen at montere og ved fiskeri
et at anvende indretninger, som er 
egnet til at spile redskabet. På liner, 
der er spilet som anført, må alene 
anvendes 1 endeagn (blink, spinner, 

wobler, flue eller lignende). 
§ 19. I følgende områder gælder, 
udover bestemmelserne i §§ 16-18, 
særlige regler for lystfiskeri fra mo
tordreven båd eller kyst: 

1) I Isefjorden syd for en ret linie fra 
Kongsøre Næbbe til Kyndby-
Værket, (i området indgår Holbæk 
Fjord), og i Roskilde Fjord af
grænset ved en linie fra vestre mole 
ved Kulhuse til færgemolen ved 
Sølager. 

2) Et område i Øresund afgrænset i 
nord af en linie retvisende øst af 
havnefyret på Rungsted Havn og i 
syd af en linie retvisende øst af det 
østligste havnefyr på Vedbæk havn 
og afgrænset i øst af en linie 3 sømil 
fra lavvandslinien. 

3) I Køge Bugt (fra Køge Sønakke til 
Brøndby Lystbådehavn) i området 
mellem kysten og de fastsatte 
bundgarnsgrænser, jf. bekendt
gørelse nr. 13 af 11. januar 1999 om 
grænser for anbringelse af bundgar
nsstader i Køge Bugt. 

Stk. 2. Lystfiskeri fra båd drevet ved 
motorkraft i de i stk. 1 nævnte om

råder, hvor linen spiles ud til siden 
med skovle, paravaner eller lig
nende, herunder oter, er ikke tilladt. 

Stk. 3. Ved lystfiskeri i de i stk. 1 
nævnte områder, hvor linen slæbes 
efter en båd drevet ved motorkraft 
(trolling/dørgning), må der maksi
malt anvendes 2 stænger pr. person, 
dog højst 4 stænger pr. båd. 

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 1. januar 2000. 

Begrænset trollingfiskeri 

Kege bugt 

LB9021 
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UNGDOMSAFDELINGEN 
Lad vinden bære dig 

Ungdomslederen informerer: 

MOTIVERENDE ! 

er månedens overskrift. Der sker så 
meget omkring ungdomsarbejdet og 
på jollepladsen at jeg har meget 
svært ved at følge med. 

Først og fremmest skal der følge er 
stor tak til havne sjakket for det 
enorme arbejder det for tiden bliver 
lagt på jollepladsen - dels med 
klargøring til yderligere forbedrin
ger af ungdomsfaciliteterne og dels 
med den store renovering af jolle
huset som er pågået den sidste 
måneds tid. 

Når alt dette arbejder er afsluttet i 
løbet af den næste måned står vi 
med rigtig gode kort på hånden for 
det fortsatte arbejde med ungdom 
og andre aktiviteter på jollepladsen. 

Det er meget motiverende at opleve 
den opbakning der for tiden er 
omkring jollepladsens faciliteter - og 
der er ingen tvivl om at der bliver 
langt bedre muligheder for fremtidi
ge arrangementer på tværs af inter
esseområderne i SSF. 

Ungdomsafdelingen har en tid kørt 
med en underbemanding på træner
siden, men vi håber at dette problem 
løses inden for de alier nærmeste 
uger. 

Vi havde planlagt at inddrage ons
dagene til ynglingeaktiviteter alle
rede i marts måned, men da flere af 
vores nøglepersoner - herunder 
bådsmænd deltager på andre kurser 
(navigation og regelkursus) onsdage 
har vi besluttet at afvente denne ud
videlse af aktivitetsdagene til april 
måned. 

Den 21. marts afholder ungdoms
afdelingen STORMØDE, hvor vi vil 
klarlægge ønsker og behov om ud
videlser i april, samt aftale bådtil
delinger, sejlaftener m.v. for den 

kommende sejlsæson. 
I weekenden den 3. - 5. marts 
afviklede undgomsafdelingen den 
årlige forårstur, der i år nok var 
mere betydende for afdelingen end 
vi reelt var klar over under plan
lægningen. 
Dette skyldes at ungdomsafdelingen 
i denne tid er i gang med et mindre 
"generationsskifte" og der var såle
des mange nye deltagere med i år. 

Billeder fra weekenden i Lalandia. 

Denne weekendtur - der i år gik til 
Lalandia - har givet sejlerne et godt 
og vigtigt socialt kammeratskab som 

er uvurderligt i forhold til samarbej
det i den kommende sejlsæson. 

I den kommende til vil vi sætte 
fokus på endelig istandsættelse af 
vores faciliteter og i starten af april 
arrangeres et internt kursus for 
afdelingens førere/instruktører og i 
løbet af april vil vi gennemføre 
forårsklargøring af de både vil skal 
bruge i første halvdel af sæsonen. 

Desuden vil vi foretage en gennem
gribende vurdering af afdelingen 
øvrige grej - hvor vi bl.a. skal finde 
løsningen på istandsættelser af 2 
ynglinge. Dels har YD24 i mange år 
været nødlidende og det er da også 
år siden denne båd blev indstillet til 
hovedrenovering på værft. Ligeledes 
har YD160 nogle mindre skader på 
dørk og rorstamme som vi for
mentlig skal have udført på værft. 

Som jeg nævnte indledningsvis har 
jeg meget svært ved selv at følge 
med og i skrivende stund er det 
BOAT2000 der presser tid fra sej
lerne, der primært sammen med 
kammeraterne fra KDY deltager i 
udstillingen i samarbejde med DYK. 
SSF (ungdomsafdelingen) har til 
denne lejlighed udarbejdet en lille 
folder om SSF som uddeles på 
standen. 

Tidspresset betyder også at vi ikke 
har det store overskud til at give så 
mange indlæg til SSF-bladet som vi 
gerne ville, men det kan vi 
forhåbentlig råde bod på ved en 
senere lejlighed. 

Afslutningsvis vil jeg gentage vores 
tak til havnesjakket og de mange an
dre medlemmer der for tiden bakker 
op om ungdomsarbejdet og jolle
pladsens udvikling, samt ønske alle 
sejlere og trænere et rigtigt godt og 
spændende forår. 

Med sej lerhilsen 

Henrik Gravesen 

8 



DH2000 - orientering 
Handicap (se liste over udvalgte bådtyper på næste side) 
DH2000 er baseret på en VPP-beregning (Velocity 
Prediction Programme), som er et program til 
forudsigelse af farten på sejlbåde ved forskellige kombi
nationer af vindstyrke og kurs. Denne VPP er udviklet i 
DS1 regi. Da VPP-beregning generelt er mere korrekt end 
den anvendte beregningsmetode ved DH98, er DH2000 
baseret på VPP-beregning. Og da DH98 med sin an
givelse af sømiletider ved 3 forskellige vindstyrker har 
givet anledning til nogen forvirring, udtrykkes sømile
tiderne i DH2000 kun for vindstyrken 6 m/sek., men så 
til gengæld på nedenstående forskellige banetyper. 

Sømiletiderne angives med én decimal i sek./sømil og 
bliver: 
•TA2000: Generel sømiletid, gennemsnit af cirkel-

og olympisk trekantbane med 40% 
kryds, 38% slør og 22% læns. (Svarer til 
TA6 i DH98) 

•TANS: Samme som TA2000, men uden spiler. 
•TACIRK: Cirkelbane med ca. 25% kryds, 50% 

slør og 25% læns. 
•TAOLYM: Olympisk 6-benet trekantbane med 

55% kryds, 27% slør og 18% læns. 
•TAKRLÆ: Krydslæns bane med 50% kryds og 

50% læns. 
Løbsinddeling (se liste over udvalgte bådtyper) 
Når bådenes sømiletider udtrykkes med få tal - som i 
DH2000 - er det en nødvendig betingelse for fair kapse
jlads, at bådene inddeles i løb. Den valgte metode til løb
sinddeling er kun egnet til resultatberegning efter meto
den "tid på distance". Løbsinddelingen er ikke anven
delig til resultatberegning efter metoden "tid på tid", som 
fx LYS. 
For at gøre proceduren til løbsinddeling så enkel som 
mulig benyttes kun ét tal til at inddele bådene i løb. Tallet 
er fremkommet ved en indbyrdes sammenligning 
mellem sømiletider ved alle kurser og vindstyrkerne 6 og 
10 m/sek. for alle relevante både i DS' båddatabase. 
Resultatet af sammenligningen angives på målebrevet 
som "bådkategori" med hoved- og sidegrupper. 

Når der manuelt skal laves løb, sker det efter følgende 
retningslinier: 
•Bådene inddeles i løb efter deres hovedgrupper. 
• Hvis der i et løb bliver for få både, kan hver båd flyttes 
til én af dens sidegrupper. 

•En hovedgruppe bør kun tilføres både fra én og kun én 
sidegruppe. 

•Når en båd flyttes til en anden hovedgruppe, vil graden 
af retfærdighed i det sammenlagte løb i kapsejladsen 
forringes. 

•Bemærk, at selv om to både er i samme hovedgruppe, er 
det ikke sikkert, at deres sidegrupper er ens. 

•Som alternativ til den manuelle løbsinddeling, som gør 
brug af de foreslåede hoved- og sidegrupper fra måle

brevene, vil DS' ny kapsejladsadministrationsprogram ud 
fra de samme retningslinier automatisk kunne give 
forslag til løbsinddeling. Denne løbsinddeling vil alene 
være baseret på de tilmeldte både i kapsejladsen og ikke 
være "forstyrret" af alle andre både i DS' båddatabase. 
Den automatiske metode kræver elektronisk overførsel af 
båddata fra DS, men kan manuelt suppleres med både, 
der har hoved- og sidegrupper fra målebrevene. 

Resultatberegning 
For ligeledes at gøre resultatberegningen enkel og enty
dig anbefaler DS udelukkende brugen af metoden, "tid 
på distance", som beregnes efter følgende formel: 

CT = ET + [(TAS - TA) * L] 

•CT er præmietiden, afrundet til hele sekunder. 
• ET er sejltiden i hele sekunder, fremkommet ved tid
tagning af hver deltagende båd i kapsejladsen. 

•TAS er sømiletiden for referencebåden på den valgte 
banetype - den mest langsomme båd i kapsejladsen - bå
den med den største sømiletid. Det kan være en tænkt 
båd, fx 1000 sek/ sømil. 

•TA er den valgte sømiletid for hver båd på den valgte 
banetype. 

• L er banelængden i sømil. 

Båden med den mindste CT er vinder. 

- DH2000 kontra DH98 
De generelle tendenser ved DH2000 i forhold til DH98 er, 
at der skelnes bedre mellem bådenes krydsegenskaber. 
Desuden bliver skrogmodstanden bedre beskrevet i 
DH2000, så slanke tunge både vurderes mere korrekt i 
forhold til "flyvepap". 
Ved at have fastlagt TA'erne ved 6 m/sek. opnås et hand
icap, der dækker flest mulige sejladser. Det giver ikke 
større retfærdighed at tage gennemsnittet af sømile
tiderne over forskellige vindstyrker. 
Til gengæld skal bådene inddeles i bådkategorier, hvor 
der tages hensyn til bådenes fartudvikling, når vinden 
ændres i forhold til 6 m/sek. Når der er valgt "tid på dis
tance" til respitberegning, er det mest interessant at se på 
forskellen i sømiletider ved forskellige vindstyrker, som 
nævnt under løbsinddeling ovenfor. 
Konsekvensen af at undlade denne løbsinddeling ville 
være, at langsomme både ville få en fordel ved vind
styrker over 6 m/sek. sammenlignet med hurtige både. 
Og omvendt ville langsomme både få en ulempe ved vin
dstyrker under 6 m/sek. i forhold til hurtige både. 
Beregning af overaltresultater giver kun mening, hvis 
vinden har været 6 m/sek. I alle andre vindstyrker vil 
vinderchancerne være ulige for både i forskellig kategori. 

Dansk Sejlunion 

Teknisk Udvalg www.se j lsport.dk 
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DH2000 - Sømiletider - Løbsinddeling (hoved-
(Der kan forekomme mindre forskelle mellem 
Bådtype 
101 
606 
806 
717_oneoff 
Accent26 
Albin78Cirrus 
Albin85Cumulus 
AlbinExpress 
Ballad 
Bandholm27 
Bandholm30spc, 
Banner23 
Banner28RacerMkII 
Banner30m,Motor 
BBlOmeter 
Bianca28 
BigProto 
Brøker28 
Comfortina32 
Drabant22 
Drabant24 
Drabant30m/jernkøl 
Drage 
DSMatchRacer 
Dynamic35 
Elvstrøm6/5spc/ 

Fauner92 
Frøken34 
GB1000 
Granada27 
Grinde 
H-323 
H-båd 
IF-båd 
lmpala27 
IMX380neDesign 
J22 
Karavel 
KDY15m2/ Juniorbåd 
KingsCruiser29 
Knarr 
L23 
L29 
LA,Krydser 
Langø999 
Larsen28 
Larsen34 
Lotus 
Luffe37 
Marsvin 
Matcher31 
Matcher37 
Maxi77m,motor 
Maxi95 
MaxiFenix 
Melges24 
Misil24 
MolichlOmm,motor 
Måge 
Nexus880 
NordiskFolkebåd 
Nordis kSnekkem,motor 
OE32spc, 
0mega30 
OneOff9m 
Polarism,motor 
Sagitta26 
Scan-Kap99 
Shipman28 
Soling 
Solus24 
Solus29 
Solus29u,spiler 
Spækhugger 
Vega 
Wasa38_99 
X102 
X342 
X79 
X99 
Ylva 
Yngling 

TA2000 TA6 (DH98) TA2000 -TA6 
693,1 
794,5 
727.4 
680.5 
745,5 
764,1 
736.1 
729.0 
736.5 
759.8 
745.7 
678.6 
692.3 
694.5 
672.6 
753.4 
613.9 
683.3 
709.4 
781.4 
755.8 
726.5 
743.2 
644.3 
639.7 
811.5 
655.6 
642.5 
644.6 
739,3 
740.7 
704.3 
745.5 
804.1 
726.8 
637.8 
738.4 
674.9 
871,4 
765.6 
780.0 
760,4 
729,8 
744.6 
663,8 
705,8 
685.3 
680.7 
657.7 
749.1 
665.6 
644.1 
767.4 
716.8 
741.9 
662.5 
787.2 
651.5 
791.2 
681.3 
828.6 
752,9 
739,9 
704,0 
687,9 
762,8 
764.4 
691,0 
745,8 
720,0 
775,3 
731,3 
746.2 
744,0 
761.3 
653,3 
683.5 
683.3 
717.7 
656.6 
649,6 
801.4 

690,9 
784,7 
740.2 
691,0 
759.5 
775.0 
743.1 
736.6 
734.7 
758.0 
755.4 
679.3 
677.5 
701.8 
682.6 
751.5 
604.1 
688,0 
708.7 
796.6 
766.9 
733.1 
750.2 
627,9 
641,1 
814.8 
665.7 
645,6 
649.3 
746.4 
742.1 
698,6 
753.8 
791.8 
714,0 
621.9 
735.8 
691.6 
881.7 
755,0 
763,7 
772.7 
727.3 
733.0 
673.2 
707,6 
683.2 
671.4 
659,6 
759.5 
658.6 
637.5 
759.9 
723.1 
740,0 
652,0 
790.3 
642.0 
777.3 
693.1 
816.6 
747.2 
721,9 
701.4 
701.3 
763.0 
764.1 
691.8 
747.6 
712,0 
763.2 
733.9 
744.0 
756,9 
754.1 
651.7 
679.2 
682,6 
716,6 
661,0 
650,1 
799,0 

2,2 
9.8 

-12,8 
-10,5 
-14,0 
-10,9 
-7,0 
-7,6 
1,8 
1,8 

-9,7 
-0,7 
14.8 
-7,3 

-10,0 
1.9 
9.8 

-4,7 
0,7 

-15,2 
-11,1 
-6,6 
-7,0 
16.4 
-1,4 
-3,3 

-10,1 
-3,1 
-4,7 
-7,1 
-1,4 
5,7 

-8,3 
12,3 
12,8 
15.9 

2,6 
-16,7 
-10,3 
10,6 
16,3 
-12,3 

2.5 
11,6 
-9,4 
-1,8 
2,1 
9,3 

-1,9 
-10,4 

7.0 
6.6 
7,5 

-6,3 
1.9 

10.5 
-3,1 
9.5 

13,9 
-11,8 
12,0 
5,7 

18,0 
2.6 

-13,4 
' -0,2 

0,3 
-0,8 
-1,8 
8,0 

12,1 
-2,6 
2,2 

-12,9 
7.2 
1,6 
4.3 
0,7 
1.1 

-4,4 
-0,5 
2.4 

og sidegrupper) 
denne liste og de 
TAOLYM TACIRKEL 

740,5 645,8 
862.1 726,8 
782.7 672,1 
732,5 628,4 
796.8 694,2 
817,4 710,8 
786.2 686,0 
782.9 675,2 
786,1 687,0 
813.7 705,8 
792.8 698,5 
733.4 623,8 
747.1 637,5 
745.5 643,5 
720.9 624,3 
808.7 698,1 
660.3 567,5 
735.8 630,9 
758.0 660,8 
842.7 720,1 
809.6 701,9 
775.8 677,2 
799.7 686,6 
691.4 597,1 
687.3 592,1 
872.4 750,5 
704.2 607,0 
691.8 593,3 
691,7 597,5 
789,4 689,1 
791.4 689,9 
757.1 651,5 
801.6 689,5 
865.3 743,0 
779.4 674,2 
682.7 592,9 
797,3 679,6 
725.5 624,2 
944.5 798,2 
819.9 711,3 
836.1 723,8 
817.0 703,9 
781,3 678,4 
800.3 688,9 
712.2 615,3 
758.4 653,2 
735.1 635,5 
729.4 632,0 
703.6 611,8 
806.3 691,9 
715.2 616,0 
690.8 597,4 
825.5 709,3 
765.7 667,8 
796.4 687,3 
716,4 608,7 
845.7 728,8 
699.6 603,3 
848.8 733,6 
730.4 632,2 
890.3 766,9 
805.7 700,1 
791.5 688,3 
755.8 652,1 
742.4 633,3 
817.7 707,9 
820.5 708,3 
738.6 643,5 
799.6 692,1 
777.9 662,1 
835.1 715,4 
781.8 680,8 
796.8 695,6 
797.2 690,7 
820.3 702,4 
699,2 607,3 
732.9 634,1 
731.4 635,2 
773,2 662,2 
705,0 608,1 
695,0 604,2 
867.7 735,0 

gyldige DH2000-
TAKRLÆ H.gr. 

743,5 15 
860,7 18 
786.7 29 
728.1 1 
801.2 8 
822,0 9 
790,9 10 
785,2 14 
790,2 8 
817.8 7 
797.7 7 
736.8 39 
750.4 4 
749.9 15 
725.5 4 
812.0 7 
658.8 81 
739.9 4 
764.1 35 
842.6 9 
812.2 7 
779.7 10 
803.4 10 
696.3 0 
693.6 53 
873,1 78 
708.5 0 
697,5 53 
696,9 0 
792.7 8 
795.5 8 
760.6 15 
804,0 14 
867,6 19 
783,0 14 
687,0 53 
796,9 23 
730.4 4 
950.5 20 
823.0 9 
850.5 16 
819.6 7 
784.5 10 
805.1 10 
716.8 39 
762.6 15 
739,5 4 
734.5 4 
709,0 39 
806.8 71 
719.6 39 
697.0 0 
827.2 7 
772.6 29 
801,0 10 
711.1 2 
848.1 19 
705.4 0 
859.2 16 
734.1 4 
901.7 17 
809.5 7 
795.7 10 
760.9 35 
745.2 4 
820.8 7 
822.7 7 
742,4 15 
802.6 10 
778.2 45 
835,6 9 
786,0 10 
808,6 73 
799,0 8 
822,0 8 
705.0 0 
738,6 4 
736.8 60 
776.1 35 
710.3 0 
700,6 0 
866,3 18 

•målebreve) Dato: 12-01-2000 
S. gr. S. gr. S. gr. S. gr. S. gr. 
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DH2000 - uddybende information 
I det følgende er ordet handicaptal anvendt for både 
sømiletider og præstationsfaktorer (fx LYS). 
Bygning af måleregler 
I forbindelse med udviklingen af DH2000 har det været 
vigtigt at tænke på reglen, som den skal se ud i de kom
mende år. 
Det kan måske synes mærkeligt, at der behøves en strate
gi for en regel, der i princippet blot skal laves en gang for 
alle. Vinden og vandet er jo de samme, som de altid har 
været. Svaret er ligetil, idet DS1 muligheder for - om end 
på en utilstrækkelig måde - at beskrive en sejlbåds fart
muligheder stiger sammen med udviklingen af bedre 
computer software og hardware. Samtidig udvikler også 
brugerne (sejlerne) sig og dermed deres krav til reglen. Og 
sidst men ikke mindst giver Internettet nye muligheder 
for at servicere selv den mindste onsdagsmatch. 
Strategien skal derfor sikre, at DS bedst muligt giver 
kapsejlerne retfærdighed, samtidig med, at sejlerne forstår 
og accepterer de overordnede principper i reglen. 
Det kan derfor være gavnligt at træde et skridt tilbage og 
få et overblik over de muligheder, der er for regelbygning. 
Her kan mulighederne i regeltyper inddeles i 3 grupper : 
1. Ren statistisk metode (fx LYS) 
2. Simpel formel opbygning, hvor de rigtige tendenser 
bygges ind i formlen og styrken af de indgående led og 
faktorer findes ved en kombination af erfaring og reelle 
fysiske sammenhænge, (fx DH96, IOR) 
3. VPP baseret regel, hvor farten beregnes på grundlag af 
ligevægt mellem fremadrettede- ("sejl") og bagudrettede 
("skrog") kræfter, (fx IMS og DH2000) (Velocity Prediction 
Programme er et program til forudsigelse af farten på sejl
både ved forskellige kombinationer af vindstyrke og kurs) 
Foruden forskellige regeltyper skal der også tages stilling 
til hvordan reglen anvendes ved beregning af præmie
tider. Her kan der inddeles i tre muligheder : 
A. Tid på distance. B. Tid på tid. C. Fartkurve. 
Ved tid på distance og tid på tid kan der anvendes et uni
verselt handicaptal, eller handicaptallet kan differentieres 
mellem forskellige banetyper og/ eller vindstyrker. 
Ved fartkurve sejler man mod bådens egen fartkurve (fx 
Performance Curve Scoring under IMS og tillempet som 
Performance Line Scoring under ORC Club). 
Ved regeltype 1 og 2, hvor statistik og regelbyggerens 
fornemmelse er afgørende, er ét handicaptal i praksis det, 
der kan realiseres. 
Ved regeltype 3 kan differentieres efter behov. Uanset om 
der anvendes ét handicaptal eller om der differentieres, er 
det afgørende, at bådene opfører sig ens under de forhold, 
der er dækket af handicaptallet. 
Hvis kun to både sejler mod hinanden, kan man antage en 
fordeling af vindstyrker og sejlede kurser og herudfra 
beregne et handicaptal, der fordeler sejrene ligeligt selv 
om bådene er forskellige. Hvis tre eller flere både ind
byrdes er forskellige, er et handicaptal for hver båd ikke 
tilstrækkeligt og der vil være både, der i gennemsnit er 
gunstigere stillet end andre. I princippet skal en båd have 
et handicaptal for hver båd den konkurrerer imod. Dette 
er ikke muligt at administrere i praksis, hvorfor der skal 

findes det bedste kompromis. 
Det kan i denne forbindelse virke mærkeligt, at et LYS-tal, 
der er fundet statistisk, ikke giver en ligelig chancefordel
ing for alle både. Det skyldes grundlæggende, at der ved 
den statistiske udregning af LYS-tallet reelt tages hensyn 
til om man taber/vinder med mange eller få sekunder. 
Når man derimod ser på sejladsen bagefter, er en sejr en 
sejr, uanset om man vinder med en time eller et sekund. 
Man overfører jo ikke sejrens/tabets størrelse til den 
næste sejlads, som det indirekte var antaget i statistikken. 
Det er altså vigtigt at kunne kategorisere bådene, uanset 
hvor godt og differentieret handicaptallet er. I praksis vil 
den sejlede bane og de aktuelle vindstyrker altid afvige 
fra det antagne. 
Kategorisering er dog heller ikke så ligetil. Hvis der an
vendes tid på distance skal både i samme kategori holde 
konstant forskel i sømiletid under de forskellige forhold 
(vindstyrker/banetyper), som handicaptallet skal dække. 
Det vil generelt være sådan, at "små både" får fordel i hø
jere vindstyrker, mens "store både" får fordel i lavere vin
dstyrker. 
Derimod skal både i samme kategori holde konstant 
forhold mellem handicaptallene, når der anvendes tid på 
tid. Det behøver dog ikke at give de helt store fejl, hvis de 
kapsejlende bådes fart ikke er meget forskellige og hvis 
sejladsen foregår i vindstyrker mellem 5 og 10 m/sek. 
Ved sejlads i lave vindstyrker vil antagelsen om konstant 
forhold i handicappene meget ofte bryde sammen. Hvis 
hele sejladsen afvikles i lave vindstyrker samtidig med, at 
der sejles hele tiden kan tid på tid være at foretrække. Fx 
ved mange aftenmatcher, hvor vinden dør hen under af
ten. Tid på tid kan derimod være en katastrofe, hvis bå
dene ligger helt stille længe og sejladsen derefter afgøres i 
mellemluft. Dette sker ofte under højtryksvejr i dag
timerne. 
Så der er altså heller ikke en simpel måde at kategorisere 
bådene på. 
Hvad gør man så? Er det umuligt at sætte forskellige både 
retfærdigt sammen ved hjælp af et handicapsystem? Læg 
mærke til, at det ovenfor diskuterede også gælder for den 
"perfekte" måleregel. 
Selvfølgelig er det muligt at lave fornuftige og spændende 
kapsejladser for forskellige både. Man skal blot gøre sig 
selv og sejlerne klart, hvor reglen er gyldig og hvor den 
bryder sammen. Samtidig er det vigtigt at få kategoriseret 
bådene så godt som muligt. 
Det er vigtigt at understrege, at kategorier er en nød
vendig betingelse for fair kapsejlads. 
Hvis bådene har parallelle fartkurver i området 5-10 
m/sek., er der en god chance for at de har proportionale 
fartkurver under 4 m/sek. Det vil altså være fornuftigt at 
kategorisere efter parallelle kurver i området 5-10 
m/sek., samt anvende ét generelt tal, der dækker dette 
område. 
Med denne kategorisering er der lagt op til ét tal for alle 
vindstyrker, og alle banetyper. 
Status for DH98 var, at den var en kombination af regel
type 2 og 3. Det ville være muligt at danne kategorier ud 
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fra de data der findes i DH98. Det var dog et spørgsmål 
om reglen kunne bære, at man kategoriserede for forskel
lige banetyper. 
DH98 var tillige en tilpasning til et VPP. Alle beregninger 
var baseret på lukkede formler, dvs. at man lavede en fast 
beregningsprocedure hver gang. Dette var den bedst 
mulige måde, som DS på daværende tidspunkt var i 
stand til at præstere til at komme ud over vanskelighed
erne i DH96 og skabe DH98. 
Bygning af VPP og brugen af DH2000 
DH2000, der er udviklet i DS' regi, er et eksempel på 
udregninger af regeltype 3, dvs. en VPP-beregning. 
Programmet følger slavisk anvisningerne i bogen "Yacht 
Design" af Lars Larsson og Rolf Eliasson, som er opbygget 
efter de i litteraturen tilgængelige anerkendte videnska
belige teorier for aerodynamiske og hydrodynamiske 
beregninger. Dette program kan beregne bådenes fart i 
alle situationer, og kan danne baggrund for enhver kom
bination af banetype og vindstyrke. 
VPP'en i DH2000 løser som nævnt ligevægten mellem den 
fremad rettede drivkraft fra sejlene og den bagud rettede 
modstandskraft fra skroget. Dette skal gøres iterativt, dvs. 
at der beregnes på en løsning, som efterprøves og kor
rigeres. Denne proces fortsættes til der er ligevægt. Sådan 
fungerer alle VPP'er. 
DH2000 beregner fart, afdrift og krængning ved en given 
vindstyrke og ønsket kurs over grunden. DS har således 
fuldstændig information om bådens opførsel, selvfølgelig 
indenfor modellens præcision. 
Med hensyn til præcision skal det nævnes, at fart
forudsigelsen for den samme båd beregnet i forskellige 
VPP modeller udmærket kan variere ± 15 sek./sømil. Det 
viser kun, at bygning af VPP modeller er en vanskelig sag, 
som næppe nogensinde vil nå sin ultimative perfektion. 
Præcisionen af DH2000 er af samme størrelsesorden, men 
kan naturligvis aldrig blive bedre end kvaliteten af de 
brugte måledata, der som bekendt er relativt få og ukom
plicerede. 
DS' mål - også med DH2000 - er, at DH af hensyn til 
brugeren skal være så enkel at måle til og bruge som 
muligt - på samme måde, som man kan sige om sit ur: 
"Jeg behøver ikke at forstå urets indre mekanik/ elektron
ik for at kunne se hvad klokken er". 
På basis af disse DH måledata, som for største partens 
vedkommende er de samme som under DH98 og tidligere 
versioner, udregnes nøgleparametrene til VPP. 
De vigtigste er : 
Vandlinielængde - Vandliniebredde - Deplacement - Våd 
overflade - Dybgang - Skrogdybde - Oprettende moment 
(stabilitet) - Prismatisk koefficient (skrogfyldighed) -
Langsskibs placering af opdriftcenter - Aspect forhold for 
kølen (dybdearealforhold) samt Sejlareal for storsejl, 
forsejl og spiler - Aspectforhold for sejlplanet (højdeareal-
forhold) - Krængende moment. 
Alle disse størrelser er tæt på de virkelige, men der er 
selvfølgelig afvigelser. 
Der anvendes erfaringstal "fra virkelige sejladser", idet 
alle modeller i den anvendte VPP er baseret på tankforsøg 
eller anerkendte teorier, som oprindeligt også er udledt af 
forsøg. 

Andre erfaringstal fra de virkelige sejladser vil ofte være 
afhængige af sejlernes evner og materiellets kvalitet. Man 
kan fx tænke over dette styrkeforhold ved både som Vega 
og X-79. 
I DH2000 VPP-beregnes utallig mange sømiletider. Men 
DS har for enkelhedens skyld valgt kun at udtrykke nogle 
ganske få kombinationer af disse sømiletider ved vind
styrken 6 m/sek. - altså, på de forskellige angivne bane
typer - samt anvende "tid på distance" ved resultatberegn
ing. "Tid på distance" medfører antagelsen om, at bådene 
har konstant forskel i sømiletider ved alle rele-vante 
forhold. Derfor er det en nødvendig forudsætning at sam
mensætte bådene efter dette kriterium. Hvis dette kriteri
um brydes, vil sejladsen ofte være afgjort på forhånd, idet 
placeringen primært afhænger af banetype og vindstyrke. 
Det er netop for at opfylde denne nødvendige betingelse 
for fair sejlads med de få generelle sømiletider, at DS har 
lavet en løbsinddeling, som det foreslåede system med 
hoved- og sidegrupper. 
Hvis man står med 10 både i en klub, må man søge det 
bedste kompromis. Det har man altid gjort og samtidig 
brokket sig over, at det i dag var "Peter, der vandt, fordi 
det blæste" osv. Det nye er, at vi nu kan sætte tal på denne 
skævvridning af løbene - selv den mest perfekte regel kan 
ikke løse dette problem. Det kan LYS for den sags skyld 
heller ikke. Man kan lave lokale LYS-tal, men de gælder 
også kun, hvis bådene er sammenlignelige m.h.t. bane
typer og vindstyrker. Her indregnes selvfølgelig også 
god/dårlig håndtering, udstyr mm. - om det er retfærdigt, 
er en smagssag. 
DH2000 er ikke det statisk endegyldige svar. DS vil 
selvfølgelig søge at efterprøve og forbedre parametrene så 
objektivt, som det er muligt og i fremtiden vil nye korrek
tioner komme til. 
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, hvor lidt enige DS' 
regelkritikere har været. Alle kan nævne både, der får "for 
meget/for lidt straf", men der er ofte diametralt modsatte 
opfattelser. En del af forklaringen kan være lokale 
forhold, der ikke er objektive. 
DH2000 og Internettet 
DS planlægger at offentliggøre/dokumentere DH2000 via 
Internettet. Der planlægges flere niveauer for adgang 
afhængig af brugerstatus. 
Disse niveauer kunne fx være: 
1. Adgang for alle til at kunne beregne DH2000 tallene 
ved egen indtastning af båddata uden adgang til DS' båd
database. 
2. Adgang for bådejere med gyldigt målebrev til at 
søge/testrette målebreve i DS' database - dog uden at 
kunne rette i "originalen". 
3. Adgang for målere, sejllofter (sejlmålere) og andre be
troede fx udenlandske sejlforbund til at kunne søge/ test
rette og maile rettelser eller nye målinger til DS, som 
herefter checker/godkender data inden "originalen" rettes 
i databasen. Herefter sendes nyt målebrev på normal vis. 
Betaling vil også kunne ske via nettet. 

Med venlig hilsen 

Dansk Sejlunion 

Teknisk Udvalg 
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SSFs billard klub 

"KØEN" 
holder sæsonafslutning Fredag d. 28 april kl. 1730 

i pejsesalen hvor "KØEN" vil være vært for medlemmerne til: 

i 

" øn KLAR oø QH »»• 

Vor 
kasserer ULLA 

vil, hvis hun ikke er 
stukket af til Veneuela 

med kasseapparatet, modtage 
tilmeldinger i billardsalonen 
(tidligere SKIPPERSTUEN ) 
hver tirsdag, i det omfang 

hun kan holde sig ædru ( så 
kom i god tid ) og se

nest tirsdag den 25. 
april. 

I 

Vore kvindelige medlemmer af "KØEN" - damer af det absolutte bedre 

selskab, har det desværre med at hæve røsten efter et par genstande -

til dem må jeg sige: 

Pågældende aften, i vort mindre pæne selskab, bedes I udvise PLI 

og i andægtig tavshed påhøre jeres mandlige billard kollegers 

udredning af verdenssituationen. Disse brave mænd har et stort 

pensum at gennemgå, før de skal hjem! 

Sjofle sange - kritik af statsministeren -samt vittigheder omkring 

Marianne Jelveds person frabedes! Undlad ligeledes at kom

mentere vor fødevareminister Mareritts seneste påbud til land

bruget om at indføre springmadrasser til liggehøns. 
Kom iført et godt humør og et stort smil!!! 

Derfor: 
Stil jer op i "KØEN" fredag d. 28 april kl. 1730!!!!!! 

Formanden (undertegnede) modtager gerne ros og gaver under festen! 

En aften der vil tage kegler (billard)!!!! 



Sundby Sejlforening 
med lang indsejling 
Borgerrepræsentationen har den 10. februar 2000 vedtaget forslag til 
lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og VVM-
redegørelse samt forslag til miljøgodkendelse for deponering af 
forurenet jord og karteringsanlæg. 
Igennem en årrække har Københavns Havn ønsket en udvidelse af 
Prøvestenen dels til udvidelse af det havnerelaterede erhvervsom
råde, dels til en lystbådehavn umiddelbart syd for Prøvestenen. 

Lystbådehavnen og de dertil hørende funktioner indgår som en del 
af Ny Amager Strandpark, der er under planlægning, hvorfor 
strandparken inddrages i den aktuelle lokalplan. 
Imellem de havnerelaterede erhvervsområder på Prøvestenen og 
lystbådehavnen planlægges et rekreativt område med grønne areal
er og serviceerhverv med tilknytning til lystbådehavnen. 

Det er interessant at læse at opfyldningsmateriale til udvidelsen af 
Prøvestenen forventes bl.a. at være forurenet jord efter særlig 
miljømæssig godkendelse. 
Man kunne måske forestille sig SSF, så længe opfyldningen står på, 
her fik en mulighed for at komme af med det materiale der bliver 
gravet op fra havn og rende i stedet for at sende det til Nyborg (læs 
advarsel side 3). 

Ønsker du at læse mere kan selve forslagene til lokalplan og tillæg 
til kommuneplanen samt materiale i forbindelse hermed, herunder 
forslaget til miljøgodkendelse, hentes på københavner Information 
Informationscentret, Rådhuspladsen 7, samt på de fleste biblioteker 
på Amager m.m. 

Her til højre ses Strandparkudvalgets forslag B, som det er vist i pje
cen fra Køvenhavns Kommunes Planorientering. 

Skrivebordsnavigationskonkurrencen 2000 

Dansk Sejlunion udskrev en navigations-
konkurrence i februar. Det tog eleverne på 
navigationsholdet i SSF som en udfordring i 
forbindelse med undervisningen. 

Der blev arbejdet bravt og diskuteret meget i forbindelse 
med at løse opgaven. En rigtig udfordring til elever der 
endnu ikke har været til eksamen. 
En del fra holdet havde mod til at sende opgaven ind og 
efter en tids spænding og yderligere diskution kom så 
reultatet og vinderlisten. 
Det var med stor glæde, at jeg som lærer på navigations-
holdet i Sundby Sejlforening kunne konstatere, at ikke 
mindre en 3 af eleverne var blandt vinderne. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Et stort tillykke med det flotte resultat til 
Benny pedersen 
Torkil Lausen 
Gunhild Marcussen 
pc 
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Københavns Kommunes 
Planorientering 

* A * 
m w A 

lin 

Prøvestenen Prøvestenen 

Kontur af evt. frerritidig havn 
Kontur af evt. fremtrcjig havn 

UndØrsøisk rev 
Pynt 

»Undersøisk rev 
[ lU Sundlfcy Sejlforefting 

® Ny lokalisering af Helgoland 

Toilejog kiosk 

Ny-lokalisering af Helgoland 

Toilet og kiosk 

Toilet og kiosk 

Toilet og kiosk 

Strand 
Strand 

&.\\ T°i,et °9 kiosk 

Toilet og kiosk 

Undersøisk rev 

Grønning 
Grønning 

Toilet og kiosk 
10-øren øren 

\ Undersøisk rev 
ynt 

5-øren 

—Toilet og kiosk 

j- Undersøisk rev 
Pynt 

Strandparkudvalgets forslag B til udformning af Ny Amager Strandpark. 

Til venstre udformning med laguner og til højre opfyldes hele arealet med en grønning. De samme 2 

forslag er mulige inden for forslag A's kystlinie. Badeanstalten Helgoland, der blev opført på Ama

ger i 1910, forventes nedrevet og opført på ny længere ude i vandet i forbindelse med etableringen 

af Ny Amager Strandpark. Med sin beliggenhed centralt i en storbyregion med over 'A mio. beboere 

inden for kort afstand rummer Amager Strandpark mulighed for gennem udbygning at kunne fler
doble sit areal og blive et for en storby unikt rekreativt tilbud både natur- og aktivitetsmæssigt. 
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LADIES CUP 2000 

Kvindelig Sejlklub afholder Ladies Cup søndag den 14. maj 2000 

Ladies Cup er en distancesejlads på Øresund for kølbåde. Starten 
går kl. 09.30 ud for Tuborg Havn. 

Fra begyndelsen af april måned vil der ligge tilmeldingsblanketter i 
klubberne. Sidste rettidige tilmelding er mandag den 1. maj. 

Spørgsmål og/eller tilmelding kan rettes til undertegnede. 

Vi glæder os til at se rigtig mange sejlere på banen. 

Og husk! Ved tilmelding af tilstrækkelig mange " ens" både, ar
rangerer vi gerne egen start/løb. Så få dine " artsfæller" med på 
ideen og tilmeld jer snarest. 

Med venlig hilsen 
Kvindelig Sejlklub 
Ladies Cup-udvalget 

Annelise Søndertoft \ \ 

Adresse: 
Axel Meiersvej 20 
2670 Greve Strand 

S 43 60 13 23 mellem 8.00 - 16.00, aften 43 69 11 79 

Husk 
i " det er 
I førbudt at fortøje 

1 Ved sømærker/ 

Overhalingssignaler 
" snævert farvand: 

— — • Jeg har tit til hensigt at over-1 

hale Dem på Deres SB side. 

— — Jeg har til hensigt at overhale 
Dem på Deres BB side. 

Det fartøj der overhales skal såfremt 
overhalingen kan ske, afgive svar: 

Ja  ja. 
Hvis det ikke er muligt afgives: ••••• 
(betyder »NEJ« i denne specielle sam-1 

menhæng). 

. • • •<» • ".»Jtlu — 

Vær særlig opmærksom ved ud- og indsej
ling fra en havn med høje moler, som dæk
ker for udsynet - sejl varsomt - og afgiv 
varselssignal - I lang tone - er der et andet 
fartøj, svarer også dette tilbage med 1 lang tone. 

Til salg 
Brugt slæbejolle, synkefri. 

glasfiber 1,10 m x 2,60 m 
kr. 1000.-
Tlf. 32 57 31 38 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintrans port 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
© 32501978 
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fra bestyrelsen 

Sejlerskolen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Henrik Aabech 
Jagtvej 107 D, 2200 N 
Charlotte Skovlund Hansen 
Jagtvej 107 D, 2200 N 
Marianne Nygaard 
Grækenlandsvej 84, 2300 S 
Finn Hansen 
Skovvejen 17, 4050 Skibby 
Jens Thomsen 
Birkedommervej 2, 2400 NV 

En smed og en elektriker var 
på ørkenvandring og de havde 
hver især forberedt sig på et 
evt. møde med de farlige dyr. 
Elektrikeren havde medbrag en 
telefonboks som han kunne 
springe ind i hvis der kom en 
løve. 
Smeden en armbolt som han, 
hvis løven var ved at hente ind 
på ham, kunne smide så han 
kunne løbe hurtigere. 
Efter et stykke tid i ørkenen 
kommer der så en løve og elek
trikeren hopper straks ind i sin 
telefonboks og lukker døren. 
Smeden begynder at løbe rundt 
om boksen skarp forfulgt af 
løven. 
Efter et stykke tid råber elek
trikeren inde fra boksen: 
"Skynd dig at smide armbolten 
- løven er ved at hente ind på 

hvortil smeden svarer 
"Nej, det er i orden, jeg er 3 om
gange foran....." 

Sidste nyt 
Når I læser dette nærmer intro duk-
tionsmødet sig Det er som tidligere 
skrevet 

Lørdag d. 25. Marts 2000 kl. 1000 

Dagen før Forårsgeneralforsamlin-
gen, og ugen efter begynder forårs-
klargøringen af bådene. 

En stor tak skal lyde til de frivillige 
hjælpere der hev 2 weekender ud af 
kalenderen: Alex + søn, Bjarne, Hans 
Henrik, Johnny og Ole P. Ligeledes 
skal der lyde en stor tak til Ole og 
Synnøve Wind som sørgede for for
plejningen, godt initiativ 

Øveballens fribord blev skrabet i 
bund, og i annalerne kunne man 
finde frem til, at sidste gang det 
skete var i 1981. 

Tilbud på ny påhængsmotor til 
Tyveknægten vil snarest blive ind
hentet evt på Copenhagen Boat 
show i Bella Centret. Søfartstyrelsen 
kræver at motoren skal være på 
mindst 4,5 hk så det bliver en 5-6 hk, 
det skulle være nok. 

Skulle der være enkelte, der endnu 
ikke har meldt sig er det på høje tid 

MELD JER TIL NU !! 

T ovværkskurset 
Alle elever som var til eksamen 
mandag bestod prøven med glans !! 
Det var virkelig store samlinger af 
tovværk der blev disket op med 
med div. splejsninger kort, lang og i 
flettet tovværk + Wire, desuden 
kunne alle deres knob og stik til fin
gerspidserne, enkelte udførte dem 
endda på ryggen. 

Vi ønskertTillykke til: 
Behina Christophersen 
Karsten Laugesen 
Ingeborg Lauridsen 
Steen Nelander 
Alex Nielsen 
Hanne Nielsen 
Bent Andersen 
Kristian Schaldemose 
Martin Petersen 

Tak til Frank og Basse for atter at 
indvie eleverne i tovværk på den 
sædvanlige hyggelige måde ! 

Prøv det!! 

-også jer der måske er lidt rustne 

Med Sej lerhilsen 
Claus Villadsen 
Skoleche 

Løbeknob 
m/rundtørn 
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Aktiviteter 2000 
Kapsejladser 
Torsdag 4. maj 
Torsdag 11. maj 
Torsdag 18. maj 
Torsdag 25. maj 
Lørdag 27. maj 
Søndag 28. maj 
Torsdag l.juni 
Lørdag 3. juni 
Søndag 4. juni 
Torsdag 8. juni 
Torsdag 15. juni 
Søndag 18. juni 
Torsdag 22. juni 
Søndag 25. juni 
Torsdag 29. juni 
Torsdag 3. august 
Torsdag 10. august 
Torsdag 17. august 
Lørdag 19. august 
Søndag 20. august 
Torsdag 24. august 
Lørdag 26, august 
Torsdag 31. august 

Aftensejlads SSF 
Aftensejlads KS 
Aftensejlads SSF 
Aftensejlads KS 
Ranglistestævne Y SSF 
Ranglistestævne Y SSF 
Kristi himmelfartsdag KS 

SSF 
SSF 
KS 
SSF 
SSF 
KS 
III 

Hempel Cup DH 
Hempel Cup DH 
Aftensejlads 
Aftensejlads 
Familiesejlads 
Aftensejlads 
Nordisk folkebåde 

Stævne 
Stævne 
2 sejladser med første start ki !0°° 
Stævne 
Stævne 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 
Old boys 
Old boys 
Aftensejlads 
Bro Race 
Aftensejlads 

SSF 
KS 
111 

Torsdag 7. september Aftensejlads 
Søndag 10. september Klubmesterskab 
Torsdag 14, september Aftensejlads 
Torsdag 21. september Aftensejlads 
Lørdag 23. september Ballad + NF 
Søndag 24. september Ballad + NF 
Torsdag 28. september Aftensejlads 
Lørdag 30. september Larchmont cup 
Søndag 1. oktober Larchmont cup 

Andre arrangementer i SSF 
Lørdag 25. marts 

Søndag 26, marts Generalforsamling 
Lørdag 6. 

Søndag 11. juni 
Søndag 18. juni 

18 



Søndag 2. juli jaiutunn 1UHU.L, iui aiL ug ane. vi iitjawtco vcu J^aucuic jsi, Jtv" _ 

Lørdag 5. august & Sejlerskolen, weekendtur for sejlerskolens elever og venner. I lighed med tidligere 

Søndag 6. august år vil der i år blive arrangeret en fællestur. Det er ikke besluttet hvortil turen går, da ® 

dette i nogen grad afhænger af vejret. Vi mødes ved bådene Lørdag Icl. 9m og håber at I 

komme hjem igen søndag kl. 1800 | 

Lørdag 12. august & Old boys m/k- Sejlerskolen plejer at deltage med flere hold. Mandlige deltagere | 

Søndag 13. august i Old boys skal være fyldt 40. Pigerne dog kun 30 H | 

Søndag 3. september Sejlerskolen. Dagtur med start kl.lØ. Vi mødes ved bådene og sejler nord eller syd pa. | 

Mandag 11. september Sejlerskolen. Tilmelding til Duelighedsprøve, husk personnummer og pasbillede. | 

Lørdag 23. september Sejlerskolen. Motorlære for alle som skal til prøve, | 

Lørdag 30. september Sejlerskolen. Eksamen, duelighedsprøven, praktisk del ;l;|||| 

Søndag 1. oktober Sejlerskolen. Reservedag for eksamen^ duelighedsprøven, praktisk del, i 

Fredag 6. oktober Sejlerskolen. Afslutning for sejlerskolen med sammenkomst i Pejsestuen kl 19QQ„ .. 

Lørdag 7. oktober & Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på land. _ 

Søndag 8. oktober Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på J 
Lørdag 14. oktober & Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene således at de er klar til at overvintre. 

Søndag 15. oktober Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat I 

Søndag 29. oktober Generalforsamling I 

Onsdag 4. oktober Navigation, teoretisk del,tilmelding og start | 
?. oktober Tovværkskursus start • 

mm 

Fastelavn 
Kattekonger & Dronninger 

søndag den 5. marts 

Børn 0 - 6 år Bundkonge Michell 
Kattekonge Mikkel 

Børn 7 -13 år Bundkonge Sarah 
Kattekonge Pelle 

Damer Bundkonge Annie 
Kattekonge Tanja 

Mænd Bundkonge Dennis 
Kattekonge Ivan 
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Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 

fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 
C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 
50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 
produkt, som giveren uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand
baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 
aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 
efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 
overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini
um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 
ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 
hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 
Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Fluggerfarver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 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 & Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Bent Knudsen 32 52 21 81 

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

Kapsejladschef 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 
E-mail hegr@slv.dk 

Festudvalg: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

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

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. 1900- 203°. 

I kontortiden træffes: 
formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

Måling! 
Skal du have målt båd, rig eller sejl, 
vil klubbens målere være at træffe i 
klubhuset mandage kl. 19 

Du kan evt. ringe til målerne 
og aftale en tid. 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

TIL SPECIALPRIS 
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

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

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

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

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

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

SMQffsettryhi £ 
v/ Tina og Søren Møller 

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

Forsidebilledet: 
Sundby Sejlforening set oppefra i 
Foto: Egon Persson 

marts måned 20DD 
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Standerhejsning 
Lørdag den 6. maj kl. 1700 

m 

ø 
il 

I i 
i 

• 
Vi mødes ved flagmasten, hvor vi byder sommeren 

velkommen ved at hejse vor stander. 
Efterfølgende er foreningen vært ved servering af en øl eller vand til alle fremmødte. 

Meø 
Husar speg med dagens kartoffel & vi Idpsauce 

Desserp 
Amareppo mousse 

Pris pr hivert kr. iOO-
Mertiibillepper og bordbesPMitig hos Tina 

Fra kl. 1900 spilles der op til dans 
ved brd. RAS trio. 

En festlig dag og aften 
ved flagmasten og i klubhuset 

Bestyrelsen 
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Referat af generealforsamling 
søndag den 26. marts 2000 

Formanden bød velkommen og ud
bad sig ifølge dagsordenens punkt 1 
forslag til dirigentposten. Hans 
Guldager blev foreslået og valgt. 
Han takkede for valget og kon
staterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet. 
Dagsordenen blev oplæst, og 
herefter blev der nedsat et stem
meudvalg bestående af 801 John 
Jacobsen, 675 Vagn Preisler og 814 
Ole Povl Pedersen. 
Efter anmodning fra dirigenten gav 
generalforsamlingen tilladelse til, at 
Egon Persson, Søværnets 
Idrætsforenings Sejlsportsafdeling, 
overværede generalforsamlingen. 

Punkt 2. Protokol og beretning: 
Der var intet til protokollen. 

Herefter aflagde formanden sin 
beretning, som er trykt særskilt i 
bladet. I forbindelse med beretnin
gen blev udtalt mindeord over de 
medlemmer, der er afgået ved dø
den siden sidste generalforsamling, 
og der uddeltes 50, 40 og 25 års ju-
bilæumsnåle til et stort antal 
medlemmer. Disse er omtalt sam
men med beretningen. 
Til sidst takkede formanden Else for 
hendes store arbejde gennem 25 år 
på forskellige poster, bl.a. som lan
dets første kvindelige kapsejlad
schef, og bad generalforsamlingen 
tilslutte sig bestyrelsens forslag om 
at udnævne hende til æresmedlem 
af klubben. Generalforsamlingen 
tilsluttede sig dette med akklama
tion. 

Så fik Egon Persson 
ordet. Han indledte 
med at påpege den 
nære tilknytning, 
der altid har været 
mellem SSF og 
Søværnet, og det 
gode samarbejde, 

Egon Persson , ,,. , , , 6 der altid havde 
været på både bestyrelsesplan, i 
forbindelse med afholdelse af stævn

er såvel og når Søværnet kunne låne 
sig ind på vore dejlige omgivelser. 
Kulminationen på dette samarbejde 
fandt sted sidste år, hvor Søværnets 
Idrætsforening var vært ved de mil
itære verdensmesterskaber i sejl
sport. Her var SSF værter for alle 
deltagerne i VM, og alle gæsterne 
også dem fra udlandet har bagefter 
givet udtryk for, at de aldrig havde 
deltaget i et VM under så hyggelige 
rammer og i en rigtig sejlklubs ram
mer, og det ville han hermed takke 
for. 
Da Egon Persson for ca. tre uger 
siden havde den glæde at være om
rådet rundt i helikopter, havde han 
benyttet lejligheden til at tage en 
masse gode fotos af SSF. Et af disse 
billeder var blevet indrammet, og 
Egon Persson overrakte det til Else 
Thuring, som også fik overrakt et af 
idrætsforeningens hæderstegn, SIF's 
sølvbroche, for sin værdifulde hjælp 
gennem mange år, ikke mindst her 
til de militære verdensmesterskaber. 
De øvrige fotos vil blive givet til 
bestyrelsen, som forhåbentlig kan 
finde et sted at anbringe dem, så alle 
medlemmer vil kunne få dem at se. 
Egon Persson udtrykte derefter hå
bet om, at det gode samarbejde klub
berne imellem kunne fortsætte, 
uanset hvilke af de planer, der ligger 
for områderne, der bringes til ud
førelse, og han sluttede med at ud
bringe et leve for begge 
foreningerne. 
Else fik ordet og takkede rørt for de 
mange tilkendegivelser af hendes 
indsats. 
Efter den egentlige beretning udbad 
dirigenten sig bemærkninger hertil. 
A1054 Michael Fraenkel takkede 
Else for hendes indsats som 
bestyrelsesmedlem, takkede for sin 
25-års nål, og udtrykte, at han 
syntes, det var en god beretning. 
Herefter henvendte han sig direkte 
til formanden og opfordrede ham på 
flere medlemmers vegne til at på
tage sig endnu et år som formand, 
da de ikke syntes, at der fandtes en 

lige så god arvtager til posten lige 
nu. 
206 "Søren" Axel Sørensen ønskede 
en nærmere præcisering af, hvad 
jollehuset skal bruges til. 
552 Henning Andersen gav et 
tilbageblik på sine 40 dejlige år i SSF 
og mindedes de mange medlemmer, 
der gennem årene havde bidraget 
hertil. Han udtrykte glæde over, 
hvordan modsætninger og mange 
forskelligheder alligevel på grund af 
sammenfaldende interesser kunne 
spille sammen til gavn for alle 
hernede, og fortalte, hvordan han 
oplevede at de ting, der kunne ærgre 
én til hverdag, svandt hen til fordel 
for de gode ting, der er ved klubben, 
når han på sine ture rundt i landet 
mødte mennesker, der udtrykte 
glæde over besøget i vores havn. 
Han udtrykte håbet om, at vi stadig 
ville kunne beholde den, kompli
menterede formanden for hans 
beretning, og sluttede med at sige at 
det jo var jubilarerne, der burde 
klappe som tak for de gode år i 
klubben. 
549 Flemming Voss takkede også for 
en god beretning, men efterlyste no
get om, hvad der skal ske med ud
dybningen af havnen. 
Ikke flere ønskede ordet, så forman
den gik på talerstolen og svarede 
Michael, at der jo var en hel sommer 
til at finde en ny formand i, og at 
han til hver en tid ville være rede til 
at svare på spørgsmål om, hvad 
posten indebærer, hvis eventuelle 
formandsemner henvendte sig til 
ham. 
Angående brugen af jollehuset 
kunne formanden oplyse, at jolleled
eren er ved at udarbejde et udkast til 
en slags vedtægter for huset, som de 
påtænkte brugere så kan diskutere 
og vedtage, men det er meningen, 
som også sagt i beretningen, at om
rådet skal tilgodese flere medlems
grupper, og så må man i klubbens 
ånd finde sig til rette med det. 
Formanden havde ikke noget aktuelt 
svar på spørgsmålet om havneud
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dybningen, andet end at miljøudval
get i DS arbejder med opgaven. SSF 
har meddelt DS, at vi gerne vil være 
en af de havne, der indgår i et 
eventuelt projekt omkring løsningen 
af problemet. Det eneste sikre er, at 
det bliver meget dyrt. Foreløbig er 
det Kalvehave Havn, som indgår i 
projektet, og der skal man så gøre 
sig nogle erfaringer med håndterin
gen og transporten væk af materi
alet, om det skal til Kommunekemi 
og hvad prisen vil blive. Indtil da 
må man håbe, at vandstanden hold
er sig, så man ikke skal skrabe bun
den for at komme ud. 
Herefter blev beretningen vedtaget 
med akklamation. 

Punkt 3: Regnskab 
Regnskabet for 1999 var aftrykt i 
blad nr. 3, så kassereren fremhæ
vede blot enkelte poster. 
På indtægtssiden udtrykte kasse
reren tilfredshed med, at man har 
holdt det budgetterede, og han 
gjorde opmærksom på, at den lille 
justering, der er i forhold til det bud
get, der blev fremlagt i efteråret 
skyldes, at den vedtagne forhøjelse 
af pladslejen nu er indregnet. 
Udgifterne har i det store og hele 
holdt sig indenfor budgetterne. 
Totalt set har vi haft en udgiftssum, 
der er 130.000 kr. mindre, end bud
getteret. Billedet er meget blandet, 
idet enkelte poster stort set ikke har 
brugt penge i det forgangne år, f.eks. 
klubhuset, men da der også har 
været indtægter, har det hængt sam
men på den måde. 
Bladet har været lidt dyrere end 
budgetteret, så det er justeret lidt op 
i dette års budget. 
Ungdomsafdelingen har kostet no
get mere end budgetteret, men den 
udgift på 44.000 kr., der er købt både 
og motor for, vil blive reduceret med 
40.000 kr. fra Tuborgfondet. Beløbet 
vil blive overrakt klubben til 
standerhejsningen. 
Vi har haft nogle gener på havn og 
plads af graveriet, men heldigvis er 
vi kommet igennem det med skindet 
på næsen. 
Kassereren stillede sig til rådighed 
for spørgsmål fra forsamlingen. Der 
var ingen og regnskabet blev ved
taget med akklamation. 

Punkt 4. Valg: 
Dirigenten oplæste navnene på de 
bestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg. Kun festudvalgsformand Else 
Thuring havde meddelt, at hun ikke 
ønskede at genopstille. 
Genvalgt blev sekretær Bjørka 
Schandorff, skolechef Claus 
Villadsen, Motorbåds- og sikkerhed
srepræsentant Kim Petersen og 
havneudvalgsmedlem Rasmus Bech. 
Der opstilledes to kandidater til 
posten som festudvalgsformand: 480 
Erling Jørgensen og 675 Vagn 
Preisler. Ved denne valghandling in
dtrådte 119 Michael Ronild i stem
meudvalget i stedet for Vagn 
Preisler. 
Der var udleveret 140 stemmesedler. 
Erling Jørgensen blev valgt med 100 
stemmer mod 33 stemmer for Vagn 
Preisler. Der var 5 blanke. 
Herefter skulle der vælges en sup
pleant. Kirsten Fraenkel ønskede 
ikke at fortsætte, og i hendes sted 
blev 932 Bjarne A. Larsen valgt. 
Redaktør Poul Christensen blev gen
valgt. En måler Lars Schaldemose, 
og ikke som anført Jan Simonsen, 
ønskede ikke genvalg. 651 Karl 
Thorup blev valgt. 
Af revisorerne var det Brian 
Friesendal, og ikke Bjarne Kallesøe, 
der var på valg, også han blev gen
valgt. Benny Gustafsson genvalgtes 
som revisorsuppleant. 

Punkt 5. Lovændringsforslag: 
Der var et forslag til dette punkt, 
trykt i medlemsblad nr. 4 som 
forslag 3. Forslaget er en ændring til 
lovenes §13 på side 10, og handler 
om medlemmer. Det foreslås, at 
forældrene til aktive juniorer (dog 
undtaget "ungseniorer") kan melde 
sig ind som B-aktive efter samme re
gler som A-aktives ægtefæller, og 
begrundedes med at mange af de 
helt unges forældre gerne vil gøre et 
stort arbejde for deres børns klub, 
men ikke umiddelbart ønsker at be
tale de store omkostninger, der er 
forbundet med et A-medlemskab. 
255 Jørgen Friland anbefalede at 
stemme ja for forslaget, da vi må 
byde forældre, der går aktivt ind for 
deres børns fritidsinteresser, 
velkomne. 
546 Sven Malm anbefalede at 
stemme imod forslaget, da han 

mente, at det var at sælge tidligere 
generationers arbejde ud til halv 
pris. 
157 Mimi Olesen fastslog, at der ikke 
var tale om noget udsalg, og at de 
pågældende forældre gjorde et 
kæmpe arbejde til gavn for klubben, 
og derfor burde forslaget støttes. 
Formanden medgav, at enhver jo må 
have sin egen mening, men at foræl
drene burde kunne komme ind på 
klubbens område for at hente og 
bringe når som helst, og at det arbe
jde, der blev lagt fra deres side, skal 
bakkes op af den forsikring medlem
skabet giver. En tilknytning af foræl
drene til klubben er ønskværdig, og 
arbejdet laves jo også for de næste 
generationers skyld. 
Ved den efterfølgende skriftlige af
stemning var der 119 stemmer for 
forslaget, 9 imod, 5 blanke og 2 
ugyldige, hvorfor forslaget blev ved
taget. 

Punkt 6. Andre forslag: 
Forslag nr. 1, som var en ændring til 
havneregulativets §5, det sidste 
stykke i sidste afsnit, blev vedtaget 
med alle stemmer for og med føl
gende ordlyd: Arsmærke udleveres 
af havneudvalg eller pladsmand når 
pladslejen er betalt. 
Ethvert fartøj skal være forsynet 
med pladsmærke inden det bliver 
søsat. 
Forslag nr. 2 til Havnen §6 Låne
plads ændredes med alle stemmer 
for til: Medlemmer der ønsker låne
plads i havnen skal, inden den 1. 
marts det år hvor lånepladsen 
ønskes, skriftligt meddele havneud
valget dette, hvorefter låneplads vil 
blive tildelt efter anciennitet. 

Punkt 7. Eventuelt: 
675 Vagn Preisler takkede for 40 de
jlige år i SSF. Billardet, som blev ind
ført har været utrolig godt besøgt 
om tirsdagen, når der har været 
"klubaften". Her ved afslutningen 
havde han sat en annonce i bladet 
om billardklubben. Ordlyden var 
ment som en overdrivelse, men var 
ikke blevet opfattet sådan af Ulla, 
som følte sig gået meget nær på. 
Vagn sagde, at han havde undskyldt 
overfor Ulla, som han havde kendt i 
mange år, med en buket blomster. 
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Vagn sagde, at han havde undskyldt 
overfor Ulla, som han havde kendt i 
mange år, med en buket blomster. 

1054 Michael Fraenkel takkede for 
en udmærket generalforsamling, 
men opfordrede til at man gjorde sig 
umage for at opfange banale fejl i 
f.eks. datoerne i de forslag, der blev 
indgivet, da det var ulideligt at den 
slags fejl optrådte. 

119 Michael Ronild tilsluttede sig 
den tidligere fremsatte opfordring til 
formanden om endnu en gang at 
overveje at tage en sæson mere. 
678 Schultz-Nielsen ønskede at få at 
vide, hvorfor porten på søndre plads 
stadigvæk var lukket. 

Redaktøren oplyste, at ikke alt i 
bladet var trykfejl. Når han fik 
forslagene, rettede han ikke i dem. 

638 Jens Peder Skov fortalte, hvor
dan han på sejlerskolen i sæsonen 
73/74 havde Gøsta Øberg som lær
er, og hvordan denne var meget op
taget af at fortælle eleverne, hvor 
god klubben var og om klubånden. 
Jens Peder syntes, at det Gøsta fort
alte, til fulde var blevet opfyldt for 
hans vedkommende. Gøsta havde 
bl.a. fortalt om, hvordan der var 
kommet ekstern revision i SSF, og 
hvordan man ved gennemgangen af 
regnskaberne ikke havde kunnet 
sætte spørgsmålstegn ved så meget 
som et komma. Som årene er gået 
har regnskaberne fortsat været 
meget fine, og det sidste er så godt, 
at enhver kan forstå det, så han ville 
gerne takke kassereren for det fine 
arbejde. 

1243 Ulla Bernt var vred over at 
være blevet "hængt ud" i mange 
havne landet over på grund af 
Vagns annonce, og forventer at se en 
dementi bragt i det næste blad. 

536 Helen Rasmussen ønskede at 
vide, hvad et internationalt medlem
skort skal bruges til. 

515 Juel Andersen takkede 
bestyrelsen for det store arbejde. 
Han gav tilsagn om fortsat at ville 
give en hånd med, hvor han kan. 
Han ønskede alle en god sæson, og 

håbede på en god fremtid på bag
grund af oplysningerne i forman
dens beretning. 

552 Henning Andersen roste Ulla for 
hendes mod til at stille sig op og 
protestere mod bladets indhold. Han 
var enig i, at artiklen i bladet var un
der lavmål, og betonede, at den slags 
burde kunne censureres bort, og 
mente, at hvis redaktøren ikke selv 
ville, måtte han gå til bestyrelsen. 
Henning tog desuden afstand fra, at 
man spredte den slags påstande om 
noget menneske, og påpegede, at 
ved at bringe det i klubbladet skad
ede man SSF's ry. Han opfordrede 
til, at man var omhyggelig med sit 
ordvalg, når man ville have noget 
offentliggjort, så man som medlem 
kunne være sin klub bekendt både 
ude og hjemme. 

Redaktøren opfordrede endnu en 
gang til, at der blev dannet et redak
tionsudvalg, da opgaven er stor for 
en enkelt person. Det kunne også 
være med til at udvide stoffet. 

Ulla Bernt var ikke meget for redak
tørens fine ord, da hun mindedes en 
anden artikel, der ikke blev bragt, 
fordi redaktøren ikke fandt den mor
som, hvorimod den omtalte artikel 
blev bragt. 

159 Mimi Olesen savnede den vri
der, der sad indvendigt på den gam
le låge, så man kunne låse sig ud 
uden brug af nøgle. 

243 "Mogens" henstillede, at man 
ikke efterlod løst grej på midter
broen, når man tog ud at sejle, men 
sørgede for at fastgøre det. 

Redaktøren spurgte om man da 
ønskede censur af bladet. Han 
huskede godt den nævnte artikel og 
sagde, at han satte grænsen ved ord
valget, som skulle være sobert og 
ikke fyldt med bandeord og sjofel
heder. 

483 Vilna Otto takkede Else for de 10 
år, hun havde kendt hende som 
"Hoplapige" og ønskede hende alt 
godt fremover. 

Herefter tog formanden ordet for af

sluttende bemærkninger. Angående 
spørgsmålet om den lukkede port på 
søndre plads henviste han til orden
sreglementets §1 side 14 og sagde, at 
det var havneudvalget, der tog hånd 
om det. Det er med fuldt overlæg, at 
lågen er låst om vinteren, men sæd
vanen tro vil den blive åbnet igen 
den 1. april. 
Han var glad for Jens Peders 
rosende omtale af regnskabet og 
kassereren, og var enig i, at en god 
kasserer er guld værd for forenin
gen. 
Et internationalt medlemskort skal 
bruges af dem, der sejler udenlands 
til at bevise, at de kommer fra en 
godkendt sejlklub. Tidligere udgav 
DS et sådant kort, men det findes 
ikke mere, hvorfor klubberne hver 
især er blevet opfordret til at frem
stille deres eget kort. 
Debatten om bladet er gået på etik 
og moral, og der skal tænkes i de 
baner, når man vil have noget frem i 
bladet. En frisk bemærkning kan 
være god nok, når man står ansigt til 
ansigt, men denne sag har vist, at 
det ikke er lige meget, hvad der bliv
er skrevet. 
Vrideren på lågen bliver sat op igen, 
meddeltes det fra havneudvalget. 
Det er ikke første gang redaktøren 
efterlyser folk til at skrive i bladet. 
Vi har det blad, vi selv skriver, så 
alle opfordres til at skrive om de 
forskellige arrangementer, de delt
ager i og give det til redaktøren. Det 
behøver man ikke være medlem af 
et bladudvalg for. Vi er alle 
forpligtet til at få et godt blad, hvad 
enten det, vi skriver om, er stort eller 
småt. Også formanden får henven
delser, når han deltager i sejlerdage 
og andre arrangementer, og ofte 
med den besked, at SSF's blad er et 
af de første, der bliver læst rundt om 
i klubhusene. 

Herefter afsluttede han generalfor
samlingen med at udbringe et leve 
for SSF og ønskede alle en god sæ
son. 

Generalforsamlingen sluttede kl. II05 

Hans Guldager Bjørka Schandorff 

dirigent referent 
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S/K Lynetten 25 års jubilæum 

Formand ]ørgen Beider taler ved standerhejsningen 

3, april fejrede S/K Lynetten 25 års jubilæum. 
Ved standerhejsning udtalte Formand Jørgen Beiter bl.a.: 

Kære Lyncttesejlere. 

Netop i dag, for 25 år siden, blev der afholdt stiftende general

forsamling i S/K Lynetten. Det foregik i Sundby Sejlforenings 

klubhus, og der var 37 personer til stede. Alle disse personer 

var samtidig medlemmer af SSF, og årsagen var enkel: der 
manglede bådpladser i København, og det ville disse initia

tivrige mennesker gøre noget ved. 

Vort eventyr tog hermed sin begyndelse. 

I 3 år var vi således en sejlklub uden havn. Denne periode gik 

med forberedelser og gennemførelse af det gigantiske projekt, 

det var at bygge en havn. 
Dette var en medlemspræstation, der gav genlyd og skabte re

spekt i vide kredse. Vi har i sandhed grund til at være stolte af 

denne pionerindsats. 
Havnen blev som bekendt indviet den 20. maj 1978, og siden 

da har vi hvert år forbedret vort anlæg med stort og småt, 

således at vi dag kan sige, at vi råder over et veludstyret 

havneanlæg i en veldrevet klub. 
25 år - Det er jo ret beset ingen alder. Man kan vel sige, at vi er 

vokset ud af lømmelalderen, og at vi nu for alvor kan begynde 

vort voksenliv som sejlklub. 

Efter at standeren var sat, var der øl og sandwich til de 3-
400 fremmødte. Et jazzband spillede som for 25 år siden, 
det var nogle hyggelige timer i det dejlige klubhus. 
Selve festen bliver holdt på færgen Sjælland den 15. 
april, men herom senere. 
Det mest uforståelige ved dette jubilæum er, at der er 
gået 25 år på rekordtid. 

medl. 862 gj 

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 på lager fremskaffer vi! 

32503017 

I Motorvejen til Kastrup 
fGode parkeringsmuligheder 

Tog til lufthavnen 
| Bus nr. 9, 36 og 250S \ 

i udstyr 

| Hempel \ 
fGlasfibermaterialer: polyester fra kp. 25,-/ kgj 

Suzuki forhandler. 
Fiskeriudstyr. 

inqssi(ac[er. 
PribordslaKering. 

Hempel Osmosecenter 
| Reparation at træ- 4 glasfiberskader. ; 
^Installation og reparation af bådmotorer j 
I Bedding 15 ton. 

| Åbningstider: | 
^Man-fredag 9.00-17.30f 
I Lørdag (9.00*)10.00-14.00 $ 
1 (San-Heil idage 9.00-14.00*)! 

*fra 15. marts-15. juni ji 

Amage ndvej 407, 2770 Kastrup 
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Formandens beretning 
Forårsgeneralforsamlingen 2000 

Siden sidste generalforsamling har SSF mistet følgende 
medlemmer, som er afgået ved døden: 
B 1167 Viggo Hans L. Petersen, nåede at være medlem af 
SSF i godt 25 år. 
A 769 Jack Bergman, nåede at være medlem i 23 år, han 
var ikke en person, der gjorde så meget væsen af sig, men 
havneudvalget havde stor nytte af hans viden som elek
triker. 
A 460 Bente Ulla Bernhard nåede kun at være medlem af 
SSF i knap IV2 år. 
Jeg må bede generalforsamlingen rejse sig og mindes de 
afdøde medlemmer. 

" Æret være deres minde " 

Vi kan for alvor mærke, at vi er kommet til de "store" år
gange blandt vores medlemmer, til denne generalforsam
ling er der ikke færre end: een 50 års - tolv 40 års og sek
sten 25 års jubilarer. 

50 års jubilaren er: 
B 1247 Henning Holger Sørensen, har for år tilbage be
stridt posten som havneudvalgsmedlem i bestyrelsen. 

Fremmødte 40 ars jubilarer 

40 års jubilarerne er: 
A 552 Henning Andersen, konstruktøren af 
Matrosbådene, har vist SSF's stander viden om på sine 
lange sommertogter, og indviet os alle via medlems
bladet i oplevelserne. 
A 199 Hans Christiansen, var med til at bygge piratjoller 
i det gamle klubhus og sejlede mange år i denne, i dag er 
han indehaver af en H-båd. 
B 1159 Gudrun Damhave, havde i sin aktive tid sin 
daglige gang på nordre mole. 
A 661 Poul Elgård Nielsen, også kaldet "Zamboanga 
Poul" har altid haft en kærlighed til de "buttede" former 
når det gjaldt både. Det er rart at se, at du igen har fået 
kræfter og tid til at sejle 
A 382 John Christensen, er ejer af Folkebåden, Pan. 
A Knud Carlsen, trykte i sin aktive erhvervsperiode 

flere sejladsprogrammer for SSF. 
A 231 Tommi Nymand, et af de kendte ansigter, startede 
sit liv i SSF som junior, derefter blev det Piratjolle, 
Folkebåd, Vega og Ballad, som blev brugt til tursejlads i 
danske, svenske og tyske farvande, i de senere år har 
Ballad'en haft specielle fortøjninger eller knob, der 
tilsyneladende er vanskelige at løsne. Jeg har haft den 
store glæde at sejle kapsejlads sammen med dig i mange 
år. Men også når SSF har arrangeret stævner, har du 
været på vandet i en følgebåd eller på dommerbåden. 
A 675 Vagn Preisler, hvis Tommi er kendt ansigt er Vagn 
det ikke mindre med et langt aktivt liv i SSF. 
"Sildedræberen" har markeret sig i mange sammen
hænge: medlem af flere SSF bestyrelser med klubhus og 
fester som interesseområde, altid haft markante 
meninger, har altid haft en svaghed for billard og 
overdækning af terrasser, men også været SSF's 
repræsentant i flere udvalg som for eksempel Flakfortet. 
A 665 Allan Petersen, eller "gartner Allan" æresmedlem i 
SSF. Hvis der er et medlem, som gennem årene har sat 
præg på miljøet i SSF er det dig, mange af de buske og 
træer som omgiver os har du plantet og vedligeholdt i 
alle disse år. 
A 491 Jørgen Petersen 
A 360 Richard Nielsen, startede i SSF som jollesejler, siden 
blev det LA-krydseren og nu Nimbus 30'eren, med hvilke 
du har vist SSF's stander langt omkring på ferieture. 
B 1142 Tage Terkelsen, sejlede som gast i sin søns 
Piratjolle og dannede den letteste besætning ved stævner 
rundt omkring i landet, men takket være Tages kræfter op
bygget via gymnastik kunne han hænge med ekstra vægt i 
timer og dermed kompensere for den manglende tyngde. 

25 års jubilarerne er: 
A 427 Ib Folkmann Andersen 
B 1137 Marianne Sonne Hansen, der sammen med Arne 
er ejer af Commander 31'eren, MayBritt. 
A 862 Grethe Jacobsen, igen et kendt ansigt ikke bare i 
SSF, mange bådejere har aftalt tider med "Grethe" når 
deres båd skal på land eller i vandet. Grethe har også 
stået ved Prebens side når han har haft tillidsposter i SSF 
eller i Lynetten og dermed deltaget på kredsmøder og 
Sejlerdage. 
A 594 Michael Rud Hansen 
A 204 Erik Rønnov Larsen, vinteroplægger gennem 
mange år med sin Danboat. 
A 237 Jan Simonsen, "Janus" behøver ikke nærmere 
præsentation. Har siddet i bestyrelsen og varetaget 
jollernes interesse, været involveret som official i mange 
stævner og altid deltaget aktivt i foreningens ve og vel, 
nogle gange med markante meninger. 
A 822 Jens Schøn Poulsen, gjorde sig gældende på 
kapsejladsbanerne både som junior og ungsenior. 
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A 1054 Michael Fraenkel, er kommet i foreningen så 
længe jeg kan huske. Michael har mest sin gang på nor
dre mole, men er levende interesseret i foreningens liv 
over en bred front og har ved flere generalforsamlinger 
givet sine meninger klart tilkende, hvilket jeg tror han 
har arvet efter sin far "Henning Skæg". 
A 1061 Finn Stålfoss, da jeg første gang stiftede bekendt
skab med Finn opfattede jeg ham lidt som en "bulder
basse", med høj tale og latter, men du er også en person 
der "går til den" når du har sagt ja til en opgave, det være 
sig i bestyrelsesarbejde eller ved afholdelse af arrange
menter i SSF. 
A 52 Einar Sieck Hansen, ejer af den specielle Megin-
jolle. 
A 747 Lars Iver Hauschultz, var aktiv i sin juniorperiode 
bl.a. som leder af ferieture for nogle juniorårgange. 
A 1062 Jørgen Rørly, har gennem årene været vintero
plægger med sin Collin Acher, og været en del af "hav
nesjakket" omkring skinner og spil på søndre plads. 
A 412 Allan Cornelius, er med sin Safir flittig deltager 
på kapsejladsbanen. 
A 1064 Kurt Hvilsom 
A 1072 Jan Tommy Giessing 
A1075 Flemming Robin Schou 
Ved denne generalforsamling trækker Else Thuring sig 
tilbage fra bestyrelsesarbejde efter at have siddet i SSF's 
bestyrelse i en ubrudt periode på 25 år. Else blev valgt til 
bestyrelsen på en dispensation for straks at overtage 

hvervet som kapsejladschef, hvor hun gennem nogle år 
stod i spidsen for en række større stævner både internt i 
SSF, men også på kredsplan og hun var vist nok 
Danmarks første kvindelige kapsejladschef. Senere fulgte 
sekretærposten, hun blev ansvarlig for vagtordningen, og 
i de senere år har hun taget sig af den mere festlige side 
af foreningens liv, hvor højdepunktet var arrange
menterne i forbindelse med vores 75 års jubilæum. 
Hun har jo aldrig kunnet holde sig i ro, så da 
"Hoplapigerne" blev en realitet fik hendes kreative evner 
fri udfoldelse med optræden både -her og der-, og nu er 
det så SSF-seniorerne kræfterne bruges på. 
Helt slippe foreningsarbejde vil hun da heller ikke, for 
Else vil være SSF's miljøkoordinater i det forstærkede 
miljøsamarbejde mellem Dansk Sejlunion, kredsene og 
klubberne. 
Siden 1994 har Else været foreningens næstformand og 
har bestridt posten som fungerende formand mellem to 

generalforsamlinger. 
I gennem årene har Else repræsenteret SSF i forskellige 
udvalg, deltaget i kredsmøder, på Sejlerdage, været vores 
ansigt ud ad til, når formanden ikke har haft tid. 
Personligt har jeg været glad for et godt samarbejde os 
imellem, og det er med glæde at jeg på bestyrelsens veg
ne indstiller til generalforsamlingen at du bliver 

Æresmedlem af Sundby Sejlforening 

Endnu engang vil jeg ved denne lej
lighed kvittere for det store arbejde der 
udøves ikke blot af bestyrelsen, udvalgs
medlemmerne, pladsmanden og Tina 
med besætning, men også af de 
heldigvis mange medlemmer, som ved 
deres indsats gør det muligt, at SSF kan 
fremstå som et attraktivt fritidsområde 
til glæde for medlemmerne og gæster. Else Thuring 

I forbindelse med lejekontraktens yderligere forlængelse, er 
der flere forhold som skal falde på plads før der gives et så 
langt lejemål som de totalt 25 år vi har søgt om. Amager og 
specielt Østamager er rigtig kommet i vælten de senere år, 
nye forslag og planer ruller frem næsten dagligt. 

Byggeri til boligformål og til industri, metroens forlængelse 
til lufthavnen, Amager Strandvejs skæbne hvis en havne
tunnel skulle blive en realitet, realiseringen af en Ny 
Amager Strandpark, baglandets ønske om lettere adgang 
til vandet, Tårnbys udspil om lukning af Amager Strandvej 
i deres ende, Københavns Havns ønske om udbygning af 
Prøvestenen indeholdende en lystbådehavn til ca. 1200 
både og nu senest boligbyggeri nord og syd for den nu
værende kørevej til Helgoland. Hvis det så havde været en 
udmelding om, at nu ville man endelig tage sig sammen og 
nedrive "Vølundruinen", ja så ville vi nok bedre kunne se 
perspektiverne for et boligbyggeri nær strand og vand. 

Der er dog to forhold der er ved at falde på plads, og som 
har afgørende indflydelse på vores lejemålsansøgning. 
På Borgerrepræsentationens møde d. 10. Februar 2000, blev 
det vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan for 
Prøvestenen og Ny Amager Strandpark, som et tillæg til 
den nuværende Kommuneplan. Samtidig blev det vedtaget 
at stoppe det videre arbejde med etablering af en havnetun
nel, da den vil skabe flere problemer end den løser. 

Lokalplanen for Prøvestenen vil medføre en udbygning 
af øen mod øst og syd indeholdende deponi med 
forurenet jord, lystbådehavnen vil blive anlagt mod syd 
på en 6 ha stor ø af ikke forurenet jord, mellem er-
hvervshavnen og lystbådehavnen etableres rekreativt 
område som adskillelse mellem de to aktiviteter. 
Opfyldningsarbejdet forventes at vare ca. 8 år og vi vil se 
100-150 lastbiler med jord om dagen fordelt mellem 
Prags Boulevard og Amager Strandvej. 
I lokalplanen for Ny Amager Strandpark fastlægges nu alter
native kystudformninger og andre forhold omkring projektet. 
Arbejdsgruppen med deltagelse af Københavns- og Tårnby 
kommuner, Københavns Amt, Trafikministeriet, 

Fremmødte 25 års jubilarer 
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Københavns Havn, Ørestadsselskabet, Sundby Lokalråd og 
Rivieraudvalget, har holdt møder med lufthavnen, om 
eventuelle gener fra det fugleliv som ville kunne opstå i 
forbindelse med de foreslåede laguner, men der skulle nu 
være fundet frem til en løsning, der tilgodeser dette problem. 

Den største hindring for start på projektet er vel et 
spørgsmål om at skaffe pengene, selv om det set i "nyttevær
diens- og historiens lys" burde være et mindre problem. 

Det væsentlige for os er, at SSF's lejemål ikke er omfattet 
af lokalplanforslagene, og det fremhæves i kommentar
erne, at de planlagte opfyldninger ikke vil være til hinder 
for besejling af Sundby Sejlforenings havn. 
På den baggrund har Økonomiforvaltningen (vores ad
ministrator) indstillet til politikerne i Økonomiudvalget 
at vores lejemål forlænges med yderligere 15 år, altså to
talt 25 år, sagen kommer til vedtagelse i Borgerrepræsen
tationen inden for kort tid. 

I forbindelse med åbningen af Øresundsforbindelsen, var 
det planlagt at gennemføre officielle eskadresejladser fra 
henholdsvis den danske og svenske side. Disse arrange
menter er blevet skrinlagt af sikkerhedsmæssige grunde, 
de to landes Søfartsstyrelser turde ikke binde an med gen
nemførelsen, da det gik op for dem, at det skønnede delt
agertal ville kunne komme op på ca. 10.000-12.000 fartøjer. 
Nu må vi så se hvordan de vil håndtere sagen, når fartø
jerne kommer "uorganiseret", for at opleve indvielsen fra 
søsiden. 

Michael Ronild har nu fremstillet en prototype på vores "in
ternationale" medlemsbevis, så interesserede kan henvende 
sig på kontoret om torsdagen med et lille foto og 35,- kr. 

Det nye årtusinde varsler også stop for brug af de gamle 
bundmalingstyper. Else, vores miljøkoordinator, har i 
medlemsbladets apriludgave skrevet om konsekvenserne 
ved fortsat brug af disse typer. 
Nu får vi se, om de nye bundfarvers evne til at hindre be
groninger og dermed sikre bådenes sødygtighed. 

Sundby Sejlforening står umiddelbart for at få etableret 
en Hjemmeside, som fortæller hvem vi er, hvad vi kan og 
hvad det koster. 
Et lille udvalg under kapsejlads og ungdom har været på 
et sponsoreret kursus, hvor projektet er blevet gennem
ført. 

HAVN OG PLADS 
Der har været stor aktivitet på pladsen i vinter, flere projek
ter er blevet gennemført af "havnesjakket" og pladsmanden. 
Det har kunnet lade sig gøre fordi Bent har kunnet låne 
entreprenørgrej af kloakentreprenøren, men nu er det 
slut, entreprenøren mener ikke han skylder os flere "tjen
ester" i den henseende. 
Kloakledningsarbejdet er færdigt, det har så gu' også 
taget lang tid, vi har haft mange gener, men vi har også 
fået flere fornyelser som sidegevinster. 
Nordre plads har nu fået sin endelige udformning med 

kørevej, nyt hegn og beplantning, udvidet belysning og 
sløjfning af nordre port og låge. 
Det har været et bestyrelsesjob ud over det almindelige 
for havneudvalget, men specielt du Bent har ydet en 
meget stor indsats for at få dette projekt til at falde i hak 
til SSF's tilfredshed, jeg vil gerne ved denne lejlighed 
kvittere for indsatsen. 

Et andet projekt har været overdækning af miljøpladsen på 
nordre mole ved dieselstanderen. Der er nu skabt mulighed 
for, at komme af med olierester, gamle akkumulatorer og 
andet miljøforurenende materiale under sikrede forhold. 

Fortsat planering af pladsen er sket, ligeledes er jolleplad
sen under renovering. 

En ny kørevej fra hovedporten til søndre plads er 
etableret, hermed løses to problemer, asfalten kværnes 
ikke i stykker når de store lastbiler skal rundt i rund
kørslen, og vi skåner vores kloakledning, som ikke kan 
klare den tunge trafik. Asfaltarbejde på dette område står 
nu tilbage at blive udført. 

"Greenhouse" er snart færdigindrettet, så det kan huse 
pladsmanden og fungere som bureau ved kapsejlads
stævnerne, skurvognen vil blive flyttet til en permanent 
plads ved siden af og virke som havneudvalgets opholds-
og omklædningsrum. 

Bent er i gang med indhentning af tilbud fra godkendte 
virksomheder i forbindelse med oprensning af sejlrenden, 
vi har fået tilsagn fra kommunen om tilskud på 50.000 kr. 

KLUBHUS 
Januar måned har været brugt til istandgørelse af køkken og 
toiletter og der er kommet nye gardiner, det tilsammen med 
de nye møbler har virkelig givet det hele et løft. Disken er 
blevet forlænget, så der er mere råderum til ekspedition. 
Igen har der været flittige hænder parat til at yde et 
stykke arbejde for foreningen. 

Klubhuset blev igen i år åbnet med et godt gennemført 
bankospil 

FESTER 
Festerne i vinterhalvåret er forløbet efter planen, med 
støtte og hjælp fra udvalg og andre der vil være med til, 
at tingene lykkes. 
Jeg ved, at Else vil være parat til at give en grundig ind
føring i festernes tilrettelæggelse til sin efterfølger. 
Nytårsfesten var en gedigen succes, deltagerne var rigtig 
kommet i "festskruddet", så man dårligt kunne kende hi
nanden. 

SEJLERSKOLEN 
Som det kan ses af billedet på forsiden af medlemsbladet er 
klargøringsarbejdet på "Øveballen" i fuld gang. En af sejler
skolens "håndværkerpensionister" har stået for arbejdet. 
Sejladsholdene er stort set fuldtegnede for den kom
mende sæson. 
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Alle deltagerne på tovværkskurset bestod med glans og i 
den kommende uge er der navigationseksamen med 11 
deltagere. 
Jeg blev glædeligt overrasket, da det i medlemsbladet 
stod at læse, at elever fra navigationsundervisningen 
havde deltaget i Dansk Sejlunions navigationskonkur-
rence her i vinter, og endda som vindere, tillykke med 
det flotte resultat. 

UNGDOMSAFDELINGEN 
Henrik og hans forældregruppe har flere jern i ilden, ju
niorhuset er blevet gjort i stand indvendig, så der kan 
foregå undervisning af juniorerne og der har også været 
afviklet et par mindre ungdomsfester. 

Det er besluttet at få etableret et halvtag mellem den nu
værende bygning og et redskabsskur sådan, at afdelingen 
kan have alt sit grej på området og dermed helt flytte ud 
af det gamle klubhus. 

Tuborgfonden bevilgede 40.000 kr., som er blevet anvendt 
til en ny motor, to lettere brugte Optimistjoller og en 
ligeledes pæn brugt Laserjolle, så vi fik meget for pengene. 

SSF var repræsenteret på den nyligt afholdte bådudstil
ling i Bella Centeret i samarbejde med Dansk 
Ynglingeklub. Til formålet havde Henrik fremstillet en 
folder der fortæller om vores ungdomsarbejde 

JOLLER 
Det kniber stadigvæk med at få rigtig gang i jolleak
tiviteterne, det kom tydeligt frem da jollebroen skulle 
tages ind for vinteren, ingen mødte frem for at gøre det 
arbejde, det må i fremtiden blive et af pladsmandens jobs. 
Jollehuset er under renovering så det også kan anvendes 
af SSF-seniorerne 

I det hele taget er det planen, at området skal anvendes af 
en bredere kreds af medlemmer herunder både ungdom 
og SSF-seniorerne. 

KAPSEJLADS 
Vinteren er blevet brugt til planlægning af sommerens 
aktiviteter, ikke mindst næste års absolut store arrange
ment, DM for Folkebåde, er i fuld gang med at blive 
planlagt, der er nedsat et lille udvalg bestående af kapsej
ladschefen, Frank Olesen, Jan Knudsen og ungdomsled
eren til at koordinere aktiviteterne. 
Det er et stævne der kalder på alle de kræfter og eksper
tise, som SSF kan mønstre og jeg vil kraftigt appellere til 
alle medlemmerne om at slutte op om stævnet, masser af 
arbejde men også masser af oplevelser. 

Igen i år er det aftalt med Kastrup Sejlklub, at man samar
bejder om afholdelse af de ugentlige "aftenmatcher". 

MOTORBÅDE OG SIKKERHED 
Afvikling af vagtordningen giver stadigvæk anledning til 
kvaler, i denne vinter har vi gjort brug af hundevagt, når 
der har været huller i vagtskemaet. Selv om det kan være 

surt, er det jo stadigvæk til glæde for os selv. 
De næste måneder må bruges til overvejelse af ordnin
gens værdi med baggrund i den nuværende måde at 
afvikle ordningen på. 

BLADET 
Vi har nu set et eksemplar på, hvordan det nye "matte" 
papir virker, og det er vel ikke så tosset endda. 
Bestyrelsen har bedt Hans Guldager undersøge- og ind
hente alternative tilbud på trykningen af bladet. 
Kvaliteten på specielt de fotos der gengives i bladet lader 
meget tilbage at ønske, i nogle tilfælde skulle man tro at 
det var medlemmer af "Ku Klux Klan" der var blevet fo
tograferet. 

DANSK SEJLUNION 
Den nuværende bladordning med Bådmagasinet, hvor 
sejlunionen havde mulighed for at komme i kontakt med 
de knap 60.000 medlemmer i sejlklubberne falder bort. 

Det er beklageligt at ordningen ikke kan fortsætte. Da 
bundfarvesagen verserede viste det vigtigheden af, at DS 
havde et medie, hvor man hurtigt og klart kunne redegøre 
over for sine medlemmer, hvordan sagen blev taklet. 
På det kommende Formandsmøde vil SSF tilslutte sig et 
forslag fra Fredericia Sejlklub der pålægger DS at etablere 
et "skrift", som jævnligt skal udsendes med sidste nyt fra 
Dansk Sejlunion. 
I SSF kunne et sådant skrift vedlægges vores medlems
blad, så der på denne måde kunne spares porto. 

FLAKFORTET 
Det ser ud til, at det statslige ejendomsselskab Freia end
nu engang vil bede OFOF (Organiserede Fritidssejlere 
Omkring Flakfortet) drifte øens havn, og dermed vil der 
igen være mulighed for at købe et årskort til en billigere 
penge. 

Med ønsket om en god sæson fremlægger jeg min 
beretning for generalforsamlingen 
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mandag den 27. marts 2000 

Tilstede: Jens, Erling, Elo, Kim, 
Holger, Bent, Henrik, Ras, Claus, 
samt Poul og Hans Guldager. 
Afbud fra: Erik og Bjørka. 

Hans Guldager var særligt indbudt 
til at give bestyrelsen en opdatering 
på sagerne vedrørende "Amager 
strandvej" og "Amager Strandpark", 
herunder en kort information om 
tankerne bag opførelse af byggeri op 
til SSF. 
Bestyrelsen vil være repræsenteret 
ved et møde mellem embedsmænd 
og brugere den 29. marts i SSF. 
Ligeledes vil bestyrelsen deltage i 
møde den 11. april med Rivieraud
valget. 

Punkt 1. Protokol og beretning: 
Bestyrelsen valgte Elo som ny næst
formand, foreløbig frem til kom
mende generalforsamling. 
En forespørgsel fra et medlem om 
tildeling af havneplads uden due-
lighedsbevis blev behandlet af 
bestyrelsen. Bestyrelsen fastholdt 
tidligere afslag med reference til 
foreningens vedtægter. 

Klage fra restauratøren over et 
medlem og dennes følge, blev be
handlet af bestyrelsen. Medlemmet 
indkaldes af bestyrelsen. 
En anmodning om udsættelse af 
kontingent og pladsleje blev afvist af 
bestyrelsen, da medlemmet ikke har 
overholdt tidligere aftaler. 
Flakfortet vil også i år 2000 være 
tilgængeligt for sejlerne. Anløb 60,-
eller årskort 350,-. SSF-medlemmer 
kan købe årskort til kr. 250,-. 
Bestyrelsen har modtaget en fore
spørgsel om vinterpladser - denne er 
besvaret af formanden. 
Formanden har igen haft kontakt 
med Amagerværket om mulig be
grænset erstatning af nye presen
ninger der tog skade under episoden 
i 1999. 
SSF har modtaget tilbud fra UniSafe 
på ny gummibåd med udstyr og di
verse tilbehør - bestyrelse blev orien
teret, men sagen afventer udviklin
gen. 
Lovændringer vedtaget på general
forsamlingen blev formuleret af 
bestyrelsen og redaktøren vil sikre 
sikre opdatering mv. 

Punkt 2. Havn og plads: 
Lysskiltets tekst ved ind
kørslen er blevet ændret. 
Aktiviteterne vedrørende 
kloakledning er fra entre
prenørens side nu afsluttet. 
Samarbejdet med Køben
havns Vand og Entreprenør 
M. J. Eriksson A/S er gået 
planmæssigt og arbejdet er 
afsluttet inden for tidsram
men, nemlig 31. marts 2000. 
Havnesjakket arbejder støt og 
roligt med forbedringer på 
vores havne- og pladsareal. 
Pladsmandens arbejde er til
fredsstillende. 
Jens og Bent opretter en an
sættelseskontrakt med plads
manden. 
Bestyrelse og medlemmer op
fordres til at gøre en indsats 
for af begrænse den megen 
biltrafik på pladsen. Pladsen 

er ikke beregnet til parkering. 
Pladsmanden vil fra primo april få 
faste kontortider som følger: 
Mandag - Onsdag kl. 1400-1500 samt 
Torsdag fra 1500-1700. 
Pladsmandens arbejdstid: 
Mandag fra 0900-1530 

Tirsdag fra 0730-1530 

Onsdag fra 0730-1530 

Torsdag fra 0730-1530 

Fredag fra 0730-1430 

Bestyrelsen besluttede under dette 
punkt at Jollehuset på nordre plads 
fremover skal administreres af 
pladsmanden. Medlemmer der 
ønsker at benytte huset til mindre 
arrangementer skal således kontakte 
pladsmanden for nærmere aftale. 
Bestyrelsen besluttede at søge om 
"personale" til rengøring af forenin
gens toiletter. 
Spillet på søndre plads skal ren
overes. 
Det er havneudvalgets hensigt af 
gøre plads til trailerbåde på det nye 
pladsareal. 
Telefonlinier i ungdomshuset og det 
nye havnekontor installeres i de 
kommende uger. 
Punkt 3. Klubhuset: 
Verandaen istandsættes i de kom
mende dage. 
Borde og facade mv. istandsættes i 
de kommende uger 
Bestyrelsen vedtog på anbefaling fra 
kassereren at begrænse indkøbet af 
EDB-udstyr til kun 2 stk PC. 

Punkt 4. Fester: 
Der er bestilt orkester til standerhejs
ningen. 
Bestyrelsestur er aftalt. 
Pinsemorgen bliver afholdt som 
sædvanligt. 

Punkt 5. Sejlerskolen: 
Der er afholdt introduktionsmøde 
den 25. marts med deltagelse af 35 
elever. 
Klargøringen af bådene er for alvor 
påbegyndt og forventes afsluttet 
omkring standerhejsningen. 
Den gamle motor til Tyveknægten er 
slidt ned og en ny indkøbes. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Punkt 6. Ungdom og Joller: 
Der er afholdt stormøde med delt
agelse af ca. 35 sejlere, trænere og 
enkelte forældre. Det er besluttet at 
alt flydende grej skal klargøres und
taget én Yngling. 
Klargøringen er påbegyndt og for
ventes afsluttet før standerhejsningen. 
Følgebåden "Tryksen" skal evt. is
tandsættes - Ungdomslederen un
dersøger muligheder. 
Der udestår en del oprydning i og 
ved ungdomsafdelingen og jolle
pladsen - arbejdet er i gang og vil 
fortsætte de kommende uger, sam
tidig med at etablering af køkken 
mv. i ungdomshuset nu 
igangsættes. 

Punkt 7. Kapsejlads: 
Arbejdet med FDm for Folkebåde 
(NF) i 2001 er i gang - det er et 
meget stort projekt og alle i SSF op
fordres til at melde sig som aktive 
hjælpere, idet der skal bruges ca. 100 
personer undervejs i projektet. 
Kapsejlads og ungdom har været på 
kursus og første version af 
Internetside for SSF er etableret. Der 
vil i den kommende tid blive arbe
jdet videre med dette, så indholdet 
udbygges hen over de kommende 
måneder. 

Punkt 8. Motorbåde: 
1. juli afvikles er brosejlads og den 
7. - 9. juli afholdes fællestur til 
Bostahuse. Den 2. september 
afholdes fisketur. 

Punkt 9. Sikkerhed: 
Vagtordningen stopper med udgan
gen af uge 17. 

Punkt 10. Bladet: 
Hans Guldager fremlagde alterna
tive tilbud på trykning af bladet. 
Bestyrelsen besluttede at fortsætte 
med eksisterende trykker, men be
mærkede at den indholdsmæssige 
kvalitet ønskes højnet. 
Redaktøren efterlyser retningslinier 
for kvalitet. 
Redaktøren og bestyrelsen var enige 
om at der primært skal efterlyses 
langt bedre billedkvalitet når ind-
lægsgivere leverer billeder. 
I sekretærens fravær. 

Henrik Gravesen 

Besøg 
Danmarks museum 

for lystsejlads 
på sommerturen 

En oplevelse for alle der vil 

fornemme hvordan der blev sejlet 

- dengang. 

Museet har til huse i længerne 

foran Valdemars Slot, bygget 1644, 
i de smukkeste omgivelser. 

Nærmeste havn i gåafstand er 

kønne Troense, men du kan også 

ligge for svaj uden for Slottet 

(dybde 

3.0 meter) eller benytte vores mu-

seumsbro ved besøget (dybde 1,8 

meter). 

Åbningstider: 10. juni til 31.august 
fra klokken 10.00 til 17.00. 

Entre voksne kr. 25.-. 

Fællesbillet til vores museum, 

Herregårdsmuseet og Jagttrofæ
museet på selve Valdemars Slot, er 

også en mulighed. 

Medlemskab af museet kr.200.-
giver bl.a. partoutkort. 

Tlf. ell. fax 39 62 00 57 (Bent Aarre) 

-og tak for god undervisning 
- vi ses på vandet, 

sagde eleverne fra navigationshol-
det efter at have brugt hele vinteren 
til at kæmpe sig igennem stakkevis 
af navigationsopgaver og en vel 
overstået eksamen hvor alle 11 be
stod. 
Tillykke til: 
Synnøve Wind 
Torkil Lauesen 
Benny Pedersen 
Niels Pedersen 
Claes Bohn-Willeberg 
Gunhild Marcussen 
Alex Torben Nielsen 
Marc Wain Pedersen 
Line Rasborg 
Ole Nielsen 
Jørn Nielsen 
pc 

BADU/DSTYR 
NYHEDER I BÅDUDSTYR 
i OÆDNING 

KOM OG SE DE SIDST® 
OG SEJLB 

VI HAR INSTRUMENT El 
BLOKKE/BES! 
TOVVÆRK 

RUP 

OG FITTINGS 

MALIN< 
SEJLEkTØJ m 
GAVEARTIKLffi 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 3 2-500504 

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

ERVICE 
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Flakfortet 
Flakfortet er, som de fleste bekendt, pr. 1 juli 1999 over
draget fra Forsvarsministeriet til Statens Ejendomssel
skab Freja Ejendomme A/S. 

Formålet er på sigt at finde en køber til øen. Der foretages 
i øjeblikket en række tekniske undersøgelser og vur
deringer af øen med henblik på at bringe øen i udbud. 

Indtil videre er det besluttet et holde øen åben for sejlere. 
Øen vil således være åben for anløb i perioden 1. maj til 
1. oktober. 

Øens havnefoged er fortsat Flemming Juncker, og hans 
assistent er Susanne Rønkilde Boisen. 

Taksterne vil stort set være identiske med taksterne fra 
sidste år. 
For anløb betales kr.60,00. 
Der kan erhverves årskort, der koster kr.350,00. 
For fartøjer, hvis ejer er medlem af en af de klubber, der 
er tilsluttet OFOF (Organiserede Fritidssejlere omkring 
Flakfortet) kan dog erhverves årskort til kr.250,00. 
Det er en betingelse for erhvervelse af årskort til den bil

lige takst, at fartøjet ved anløb fører en klubstander fra en 
af de klubber, der er tilknyttet OFOF. 
For charterfartøjer betales kr. 200,00 pr. anløb med tillæg 
af kr.10,00 pr. passager. Særtjenester aftales i øvrigt med 
havnefogeden. 

Ved anløb med større fartøjer i sæsonen anbefales det 
forinden at kontakte havnefogeden på tlf. nr. 32 96 08 00. 
Der er for år 2000 udarbejdet et sæt ordensregler, som 
vedlægges i kopi. Bemærk, at den gode gamle tradition 
med at medbringe en pose muldjord til påføring af de 
slidte sandskrænter, stadig er meget velset. 

Restaurationen vil ikke blive bemandet i år, da øen vil 
have godt af et par års regeneration efter mange års hårdt 
sommerslid. 

Bemærk ved anløb af øen, at kajer og bolværker ikke kan 
forventes fri for fremspring eller bolte. Forsigtigt anløb 
og god affendring anbefales derfor. 

Øresunds sejlere ønskes i øvrigt velkommen til Flakfortet 
- sommerens ø - pas godt på den. 

Sundby Sejlforening er medlem og SSFs medlemmer kan erhverve årskort til kr. 250,00 

Ordensregler år 2000 
Flakfortet stilles under de besøgendes beskyttelse 
Al tillægning og adgang til øen sker på de besøgendes eget ansvar. 
Særligt bemærkes, at øens kajer ikke kan forventes at være fri for bolte og fremspring. 
Omhyggelig fortøjning og affendring tilrådes. 

Det er tilladt: 
• at gå tur og spise medbragt mad på øen. 
• at slå telt op efter aftale med havnefogden. 
• at medbringe hunde i snor. (tag evt. efterladenskaber 

med i plastpose) 
• at grille på de opstillede grillborde 
• at bade i kanalen ved broen. 
• at medtage en pose muldjord til anbringelse på øen 

efter havnefogdens anvisning. 

Det er ikke tilladt: 
• at færdes på skråninger, sandskred eller på toppen af 

facaden eller uden for afmærkninger. 
• at beskadige planter, plukke blomster eller knække 

grene. 
• at henkaste affald og flasker eller på anden måde 

forurene øen. 
• at støje unødigt eller på anden måde vise dårlig 

havneadfærd. 
• at fiske eller jage fra øens område. 

at tænde bål eller bruge åben ild. 
• at tænde grill på toppen af øen eller på græsarealer. 
• at efterlade affald på øen. 

TAG AFFALDET MED HJEM. 

Flakfortet stilles under de besøgendes beskyttelse 
Al tillægning og adgang til øen sker på de besøgendes eget ansvar. 
Særligt bemærkes, at øens kajer ikke kan forventes at være fri for bolte og fremspring. 
Omhyggelig fortøjning og affendring tilrådes. 
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TILMELDING TIL AFTENSEJLADS 2000 

Skippers navn: Dato: 

Adresse: Post nr/ By: 

Bådens navn: Sejl nr: 

Bådtype: Bådens mål: TA TA 6 

Betaler for hele sæsonen: kr. 350.00 

Betaler for en sejlads: kr.30,00 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Rolf Jesper Gamst 
Ved Sønderport 17 2300 S 
Benny A. Jensen 
Lemnosvej 9 2300 S 
Kurt Bøgh Pedersen 
Kirkegårdsvej 54 2300 S 
Trine Hvalsø Nielsen 
Obdams Alle 22 2300 S 
Mia Dahl Jensen 
Wibrandtsvej 36 2300 S 
Søren H. B. Nicolaisen 
Peter Bangsvej 63 2000 F 
Heino Strauss 
Frederiksborgvej 16 2400 NV 
Sune Rosendahl 
Prinsessegade 77 1423 K 

24 timers sejladser 2000. 

27. - 28. maj og 2. - 3. september 
afholdes som sædvanlig 24 timers sejladser i Øresund, Kattegat og 
Østersøen. Starten går lørdag i tidsrummet 1500 - 1515. 

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

Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. Alle 
sejlfartøjer kan deltage. 

Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted eller Vallensbæk), hvor man 
vil starte og slutte, og ud fra den givne vejrsituation er det så op til den 
enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem inden for 
24 timer. 

Invitation med tilmeldingsblanket ligger i klubhuset sidst i april måned. 
Deltagere fra sidste år får tilsendt invitation direkte. Ønskes yderligere 
oplysninger kan I ringe til et af udvalgsmedlemmerne. 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS 
Ole Borch Tue Christensen Bent Pedersen 
Tlf. 45 89 03 64 Tlf. 32 55 53 57 Tlf. 44 91 35 82 
Uffe Skadegaard Frede vinum Knud Ziegler 
Tlf. 38 19 60 54 Tlf. 45 89 17 04 Tlf. 44 94 33 74 

15 



Sejlerskolen 

Når I læser dette, er klargøringen 
forhåbentlig ved at være færdig, 
herefter skal bådene rigges til. 

Sejladserne forventes at begynde 
midt i maj, allerede når dette skrives 
(begyndelsen af april) er klargørin
gen godt igang. 

Er der indkøbt materialer nok ? 
Selvfølgelig er der ikke det! Hvilket 
så bliver kommenteret i den logbog 
som Ib Petersen har foræret 
Sejlerskolen (Tak for den !) 
Skolechefen bliver et kendt ansigt i 
Kastrup Marine Service, hvor der 
dagligt handles ind. 

Enkelte instruktører har udlånt eget 
specialværktøj til brug for slibning 
af bunden af bådene, som letter ar
bejdet. Tak for lån ! 

Holdfordelingen er ved at falde på 
plads, og alle holdene er næsten 
fuldt besat. 

Et stort tillykke skal lyde til dem der 
bestod den teoretiske del af due
lighedsprøven, hvilket var alle som 
gik til eksamen, flere vandt endda 
præmie i DS Sejlernyts Navigations-
konkurrence, endnu mere tillykke !! 

Husk standerhejsnigen hvor sejler
skolen plejer at møde talstærkt frem 
når der skal tages hul på en ny sæ
son 

Med Sejlerhilsen 

Claus Villadsen 

Skolechef 

Love og reglementer for 

Sundby Sejlforening 
Stiftet den 28. oktober 1923 

Der er siden sidste udgivelse foretaget ændringer 
o pa: 

Side 6 25. oktober 1998 
Side 7 25. oktober 1998 
Side 10 26. marts 2000 
Side 15 25. oktober 1998 
Side 16 27. marts 1998 
Side 20 26. marts 2000 
Side 21 26. oktober 1997 
Side 22 26. oktober 1997 
Side 27 26. oktober 1997 

Klip ud & sæt ind 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
© 32501978 
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§13 

§ Medlemmerne deles i A-aktive, B-aktive og ungdom Medlems-
^ (ungseniorer, juniorer og minijuniorer). grupper 
•g Aktive medlemmer skal være fyldt 16 år. 
1 Alle fartøjsejere eller medejere skal være A-aktive. Dog 
^ kan ungseniorer og juniorer have fartøj på land til eget 
| brug. 

k Alle A-aktive har pligt til at føre foreningens stander på 
c3 deres fartøj. 
g A-aktive har førsteret til optagelse på sejlerskolens kurser. 
g Kun medlemmers ægtefæller eller dermed ligestillede, 

samt aktive ungdomsmedlemmers forældre kan optages i 
k foreningen som B-aktive. (Undtaget er dog ungdomsmedlem-
<*3 mer der er "ungseniorer"). 

Unge, fra 20 til 25 år, kan optages som ungseniorer. 
-a Børn og unge, fra 8 til 19 år, kan optages som juniorer. 
^ Børn under 8 år kan optages som mini-juniorer. 

Mini-juniorer tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af Overflytning 
havneplads. 
A-aktive medlemmer kan overflyttes til B-aktivt medlem
skab efter mindst et års medlemskab som A-aktiv. 
Ungseniorer overflyttes til A-aktivt medlemskab senest 
ved det fyldte 26. år. 
Ungseniorer, der ikke deltager aktivt i ungdomsarbejdet, 
skal overflyttes til A-aktivt medlemskab. 
Juniorer overflyttes som ungsenior eller til A-aktivt 
medlemskab senest ved det fyldte 20. år. 
Mini-juniorer overflyttes til juniormedlemskab ved det 
fyldte 8. år. 
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en anden 
betales forskellen mellem de respektive indskud. 
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere har været A-
aktiv. 
Juniorer med førerprøve, som har deltaget aktivt i ung
domsarbejdet, kan dog overflyttes som ungsenior eller A-
aktiv uden yderligere indskud. 
For juniorer, der ikke opfylder denne betingelse, reduc
eres indskuddet med 1/8 for hvert hele år, vedkommende 
har været junior. 

side 10 
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S 

§ 
£ 

Ethvert fartøj skal være forsynet med anker, lanterner, 
nødraketter og ildslukker samt godkendt svømme- eller 
redningsvest til hver person om bord, hvis det fremgår af 
almindeligt gældende offentlige sikkerhedskrav. 
Medlemmer, der har fartøj, - også de, der ikke har havne
plads i SSF - er pligtige til at have ansvarsforsikring for 
deres fartøjer. 
Arsmærke udleveres af havneudvalg eller pladsmand når 
pladslejen er betalt. 
Ethvert fartøj skal være forsynet med plads-mærke inden 
det bliver søsat. 

Sikkerheds
udstyr og 
ansvarsfor
sikring 

oo 
§ 6  

Bestyrelsen fører en ekspektanceliste for tildeling af Tildeling af 
havneplads. havneplads 
For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning 
skriftligt meddeles bestyrelsen inden den 1. marts hvert år. 
Ledigblevne pladser tildeles efter rækkefølgen på ekspek
tancelisten. 
Medlemmer med højst anciennitet, og som er tilmeldt 
ekspektancelisten, har ret til at få anvist en plads, der er 
blevet ledig, også selv om pladsen kan rumme et større 
fartøj end det, der er søgt plads til. 
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen udregnet gen-
nemsnitsleje for samtlige pælepladser. Medlemmet har 
pligt til at flytte til en af havneudvalget anvist plads til 
normal havneleje efter bådstørrelse. 
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet. Fartøjer over 
13 m længde kan ikke tildeles havneplads. 
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke agter at 
anvende pladsen i en længere periode p.g.a. reparation 
eller lignende, har pligt til at meddele dette til havneud
valget således, at de ledigblevne pladser kan finde anven
delse som lånepladser. 
Medlemmer der ønsker låneplads i havnen skal inden Låneplads 
den 1. marts det år hvor lånepladsen ønskes skriftligt 
meddele havneudvalget dette hvorefter låneplads vil 
blive tildelt efter anciennitet. 
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Aftensejlads SSI 
Aftensejlads KS 
Aftensejlads SSI 
Aftensejlads KS 
Ranglistestævne Y SSI 
Ranglistestævne Y SSI 
Kristi himmelfartsdag KS 
Hempel Cup DH SSI 
Hempel Cup DH SSI 
Aftensejlads KS 
Aftensejlads SSI 
Familiesejlads SSI 
Aftensejlads KS 
Nordisk folkebåde SSI 
Aftensejlads SSI 
Aftensejlads KS 
Aftensejlads SSI 
Aftensejlads KS 
Old boys SSI 

Torsdag 3. august 
Torsdag 10. august 
Torsdag 17. august 
Lørdag 19. august 

Aktiviteter 2000 
Kapsejladser 
Torsdag 4. maj 
Torsdag 11. maj 
Torsdag 18. maj 
Torsdag 25. maj 
Lørdag 27. maj 
Søndag 28. maj 
Torsdag 1. juni 
Lørdag 3. juni 
Søndag 4. juni 
Torsdag 8. juni 
Torsdag 15. juni 
Søndag 18. juni 
Torsdag 22. juni 
Søndag 25. juni 
Torsdag 29. juni 

1 
i 
1 

Havneudvalget vil lige gøre opmærksom på 

Ordensreglement 
PLADSEN § 1 

Her står bl.a.: 

Al motorkørsel og parkering uden 
tilladelse på havnepladsen er for
budt. Undtaget herfra er transport af 
varer til klubhuset og fartøjer. 

Der vil blive skredet ind overfor de medlem
mer der ikke mener at kunne overholde parkeringsregler m.v.. 

Vor parkeringsplads er nu istandgjort og denne bedes venligst benyttet. 

Husk også at pladsmærket skal være anbragt på dit fartøj inden søsætningen. 
Pladsmærket kan afhentes hos pladsmanden eller havneudvalget i kontortiderne. 

Pladsmandens kontortider: 
Mandag - onsdag kl. 14 -15 
Torsdag kl. 15 -17 
Fredag lukket 

Havneudvalget træffes hver torsdag på kontoret kl. 19 - 2130 
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\ 
Søndag 20. august Old boys SSF 

Torsdag 24. august Aftensejlads SSF 
Lørdag 26. august Bro Race 
Torsdag 31. august Aftensejlads KS J 
Torsdag 7. september Aftensejlads SSF • 
Søndag 10. september Klubmesterskab SSF ' 
Torsdag 14. september Aftensejlads KS I 
Torsdag 21. september Aftensejlads SSF I 
Lørdag 23. september Ballad + NF SSF Stævne I 
Søndag 24. september Ballad + NF SSF Stævne/Forterne rundt I 
Torsdag 28. september Aftensejlads KS I 
Lørdag 30. september Larchmont cup SSF I 
Søndag 1. oktober Larchmont cup SSF I 

Andre arrangementer i SSF i 
Lørdag 6. maj Standerhejsning, en festlig start på sommerens glæder. J 

Søndag 7. maj Sejlerskolen, bådene forventes sejlklare. -I 

Mandag 8. maj Sejlerskolen, sejladserne begynder dersom alle gør deres pligt. I 

Søndag 11. juni Pinsemorgen fejres som vi plejer ude ved jollehuset. 1 
Søndag 18. juni Sejlerskolen, Dagtur med start kl.10. Vi mødes ved bådene og sejler nord eller syd på. I 

Søndag 2, juli Saltholm rundt, for alt og alle. Vi mødes ved bådene kl. 10°° I 

Lørdag 5. august & Sejlerskolen, weekendtur for sejlerskolens elever og venner. 1 lighed med tidligere I 

Søndag 6. august år vil der i år blive arrangeret en fællestur. Det er ikke besluttet hvortil turen går, da I 

komme hjem igen søndag kl/1.800 | 

Lørdag 2. september Fisketur I 
Søndag 3. september Sejlerskolen. Dagtur med start kl.10. Vi mødes ved bådene og sejler nord eller syd på. | 

Mandag 11. september Sejlerskolen. Til melding ti I Duelighedsprøve, husk personnummer og pasbil fede. | 

Lørdag 23. september Sejlerskolen. Motorlære for alle som skal til prøve. 

Lørdag 30. september Sejlerskolen. Eksamen, duelighedsprøven, praktisk det 

Søndag 1. oktober Sejlerskolen. Reservedag for eksamen, duelighedsprøven, praktisk del. 

Fredag 6. oktober Sejlerskolen. Afslutning for sejlerskolen med sammenkomst i Pejsestuen kl. 

Lørdag 7. oktober & Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på land. 

Søndag 8. oktober Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på Jand . 

1 lørdag 14. oktober & Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene således at de er klar til at overvintre. 

Søndag 15. oktober Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat 

Søndag 29. oktober Generalforsamling 
?. oktober Den årlige havnerundfart 

Vinteraktiviteter 2000/2001 
Onsdag 4. oktober Navigation, teoretisk del, tilmelding og start I 

?. oktober Tovværkskursus start | 
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Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 

fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 
C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 
50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskytteise. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 
produkt, som giveren uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand
baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 
aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 
efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 
overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini
um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 
ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 
hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VER1DIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 
Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Flugger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 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 & Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

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 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 
E-mail 

32 52 16 05 
hegr@slv.dk 

Festudvalg: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Målere: 
Jan Simonsen 
Lars Schaldemose 

22 90 06 36 
32 59 37 33 

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

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. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: 

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

tm 

Hilsen festudvalget 
Billige kvalitetstryksager 

3 SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE o 
Z TIL SPECIALPRIS | TJ t 
g 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 £ 
• • 
j Fotografering til brochure brug o 
— Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. — 
x» oc 
^ DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. IJJ 

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

SMOffsettryk E 
v/ Tina og Søren Møller U. O 

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

Forsidebilledet: 
Standeren går til til tops 
Foto: il 

kaffe med 

til en kaffetår 

Pinsemorgen 
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Standerhejsning år  2000 

Henrik døber jollen og kontrollerer flaskens indhold 

Kanonbåden "Bollen" 

Vejret var med arrangørerne ved 
årets standerhejsning, midt i en 
periode med højsommer hvor 
mange benyttede chancen til at få 
båden færdig og sat i vandet. 
Alligevel blev der tid til festlig
hederne. 
Mange var mødt op. 
Formanden holdt tale og ønske 
alle en god sejlsæson, standeren 
blev hejst og en jolle, sponso
reret af Tuborgfonden, døbte 
Henrik "Classic". Jollen blev 
døbt i en Classic og Henrik kon
trollerede at det var en rigtig 
Classic. 
"Bollen" var til lejligheden in
draget til kanonbåd hvorfra 
kanonlauget affyrede salut under 
Hans Guldagers kyndige over
vågning. 
01 og vand til de fremmødte og 
derefter middag med efterføl
gende musik og dans til de sene 
aftentimer. 
pc 

Mange var mødt op i det gode vejr 

Formander byder velkommen 

en ny sejlsæson 



mandag den 1. maj 2000 

Inden selve dagsordenen gennemgik kassereren budget
sammenligningen for 1. kvartal og redegjorde for 
afvigelserne, der ikke indeholdt problemer. 

Punkt 1, Protokol: 
Intet. 

Punkt 2, Beretning: 
Posten blev gennemgået og fordelt. En stor del handlede 
om byggepla-nerne i forbindelse med Amager ny 
Strandpark. SSF er enige med Sundby Lokalråd om, at 
hele det nuværende område skal behandles under ét og 
forblive fritidsområde og ikke være boligområde. En ar
bejdsgruppe er nedsat med Københavns Kommune som 
formandsskab, og fra SSF deltager Jens Gren, Bent 
Knudsen og Erling Jørgensen. 
Arbejdsgruppen skal i forbindelse med det pågående ar
bejde med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for 
etableringen af Ny Amager Strandpark gennemgå 
Sundby Bådehavns funktionelle behov på baggrund af 
den påtænkte indpla-cering af et attraktivt boligbyggeri i 
området, der strækker sig fra bådehavnene til den 
nordlige del af den nuværende Amager Strandpark. 
Arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet den 8. maj. 
Bestyrelsen er enige om, at holde medlemmerne orien
terede om udviklingen gennem bladet, og at præge ud
viklingen i den retning, vi ønsker. 
Den 15. maj er der møde i projektgruppen angående 
planerne for det maritime aktivitetshus. Gruppen består 
af repræsentanter for forskellige instanser, bl.a. nabok
lubberne til SSF, U og U-forvaltningen, Lokale- og 
Anlægsfonden, Holmbladsgades Kvartersløft. Jens 
repræsenterer SSF. 

Punkt 2. Havn og plads: 
En ansøgning fra Engstrøm Marine om tilladelse til at 
søsætte både fra SSF blev ikke imødekommet. 
På grund af en fejlagtig oplysning i bladet skal det 
hermed fastslås, at havneudvalget træffes om torsdagen 
mellem kl. 1900-2030. 
Parkering på pladsen er ikke tilladt. Efter aflæsning skal 
bilerne stilles på parkeringspladsen. 
Uddybningen af renden trækker ud. Mærkerne sættes ud 
nu og vil blive trukket til side, når uddybningen skal 
foregå. 
Det er konstateret, at trekanterne på indsejlingsbåkerne 
er vanskelige at se. Det forsøges at gøre noget ved prob
lemet. 
Green House er nu ombygget og Ole Jensen har skaffet 
meget inventar hertil, hvad han skal have mange tak for. 
Havnekontoret har nu sin plads her, ligesom kapse
jladsudvalget, der har bureau her i forbindelse med 
kapsej-ladser. I den forbindelse vil havne-kontoret også 
kunne anvendes til edb-arbejde og radiobetjening. Det 

understreges, at havnekontoret ikke er til brug for almin
delige medlemmer, og at sociale arrangementer skal hen
lægges til klubhuset. 
Henrik og Bjørn tager kontakt med brugerne af jollehuset 
så der kan udarbejdes fælles ordensregler. 
Pladsmanden inddrages omkring administrationen af el
forbruget. 
Der er fundet en løsning på arbejds-opgaverne i 
forbindelse med rengøring af toiletterne på pladsen. 

Punkt 3, Klubhus: 
Verandaen er færdig og døren dertil har fået to nye hånd
tage. 
Restauratøren har fået en fejlfri rapport fra sund
hedsmyndighederne. 

Punkt 4, Fester: 
Standerhejsningen er den 6. maj kl. 1700 med spisning kl. 
1900. 
Hornorkestret spiller fra kl. 1630. 
Pinsemorgen er planlagt. 
Afriggergildet holdes lørdag den 21. oktober. 

Punkt 5, Sejlerskolen: 
"Tyveknægten" er nu søsat for 25. gang. "Øveballen" er 
ved at være klar. Her har kompasset fået en ny placering. 
Sejladserne forventes at begynde midt i maj. 
Der er stadig enkelte ledige pladser på sejlerskolen. 
Der gøres opmærksom på, at motorbådsbevis erhvervet i 
"Bollen" ikke gælder til speedbåde. Se herom under 
punktet motorbåde. 

Punkt 6, Ungdom og joller: 
Efter gennemgang og finpudsning er optimistjollerne nu 
klar. De tre yng 
linge er ligeledes næsten sejlklare. En yngling er i "møl
pose", men er klar til ibrugtagning, såfrem der bliver 
brug for det. Laserjollerne er klare, og den ene vil blive 
navngivet ved standerhejsningen. 
I ungdomshuset er køkkenet fær-digt, og man nyder at 
have fået indlagt vand og afløb. Der manger stadig en del 
oprydning. 
"Codan"-følgebåden er til klargøring og afhentes efter 
testsejlads. Den vil kunne sættes på en jollevogn for 
vedligeholdelse. 
Bestyrelsen enedes om ikke at bruge flere kræfter og 
penge på at istandsætte "Tryksen". I stedet for anskaffes 
en gummibåd med v-bund, som kan bære motoren fra 
"Tryksen". 
Da der er brug for en større jolle i forbindelse med de 
store kapsej-ladser vil man søge efter en egnet jolle hertil, 
f.eks. en Kegnes-jolle, der også vil kunne bruges i havnen 
som arbejdsjolle. 
Sæsonen starter for alvor efter standerhejsningen. Den 13. 
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maj del-tager opti-sejlerne i et 
stævne på Furesøen. Laserjollerne er 
i gang, og da de har udtrykt ønske 
om at del-tage i torsdagskapsejlad-
serne, vil man sørge for at de kan 
komme til det. 

Punkt 7, Kapsejlads: 
Den 7. maj holdes møde med 
Hempel om Hempel-cup. 
SSF har lovet at hjælpe Kastrup ved 
et stævne den 13. maj. 
Den 15. maj holdes et nyt møde med 
udvalgene til DM stævnet næste år. 
Et eksempel på en trøje med logo 
(sponsortrøje) blev vist frem. 
Torsdag den 4. maj starter tors-
dagssejladserne. 

Punkt 8, Motorbåde: 
Oplysninger fra Søfartsstyrelsen 
angående de forskellige krav til kur
sus til erhvervelse af kørekort til mo
torbåde (speedbåde) er tilgået 
klubben. På foreningsplan under
søges det, hvordan vi kan inddrage 
den opgave i klubbens aktiviteter, 
og når dette er klart, offentliggøres 

det i bladet. 

Punkt 9, Sikkerhed: 
Kim vil gennemgå et tilbud om en 
vagtordning, som vi har modtaget 
fra Falck. 
Henrik anmodede om at få en 
forbindingskasse ud i juniorhuset. 
Man enedes om at bestille opfyld
ning af de fire kasser vi allerede har, 
og at anskaffe yderligere fire. 
Vagtordningen er slut for i år, og det 
foreslås, at samme "model" bruges til 
næste vinter. 

Punkt 10, Bladet: 
Klubbladet fra "Sundet" har en 
meget fin billedkvalitet. Der tages 
kontakt til dem. 
Fejlen i træffetidspunktet for havne
udvalget skal rettes. 

Punkt 11, Evt.: 
Intet. 

Mødet slut 2208 

Havn og plads 

u 
Rettelse 
Havneudvalget har fejagtigt 
oplyst træffetiden på kon
toret om torsdagen til at 
være fra kl. 1900 - 2130. 
Det rigtige tidspunkt er 
uændret fra kl. 1900 - 2030. 
Vi beklager... 

Havneudvalget 

Jens Gren Jensen Bjørka Schandorff 
Mødeleder Referent 

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 tialitjere 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 

| Motorvejen til Kastrup | 
Gode parkerinqsrnuligheaeH 

Tog til lufthavnen i 
| Bus nr. 9, 36 og 250S i 

\ Butik med dt i udstyr 
Hempel I 

f&lasfibermaterialer; polyester fra kr. 25,-/ kgj 
j Suzuki forhandler. 

Fiskeriudstyr. j 

sikrings 
Fribordslakering. 

Hempel Osmosecenter 
i Reparation af træ- 4 glasfiberskader, j 
^Installation og reparation af badmotorer j 

Bedding til 15 ton. 
VAWAWVWAV.WW>'A\V%WW\\\VW1WAVW\VW.\\V/Aft-. v: 

åbningstider: | 
^an-fredag 9.00-17.301 
| Lørdag (9.00*)10.00-14.00* 
| (Søn-Heil idage 9.00-14.00*)!; 

*fra 15. marts-15. juni 

Amage ndvej 407, 2770 Kastrup 
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S/K Lynetten 25 års jubilæum 
Blandt gæsterne var: 

Jens Green Jensen 

Lilian Green og Preben Nielsen 

Hans Guldager og Else Timring 

Dorte og Erik Henriksen 

S/K Lynettens Jubilæumsfest den 15. 
april 2000 blev afholdt på Færgen 
Sjælland. En velkomstdrink og så til 
bords i et meget festligt lokale med 
fisk, havfruer og andet maritimt på 
de søfarvede vægge, der er gjort no
get ud af færgen, siden jeg sidst har 
været der. Det var en festklædt skare 
der satte sig ved bordene. Det var 
ligesom til SSF's 75 års jubilæum, 
hvor man dårligt kunne kende hin
anden i festtøjet, det var flot. 
Forretten, som stod på bordet, var 
varmrøget laks med krebs og grønt. 
En dygtig toastmaster holdt styr på 
slagets gang. Hovedretten bestod af 
tag-selv bord med okse, lam og 
kalkun og alt tilbehør Der var nogen 
postyr, da 350 sultne folk skulle til 
bords, så det varme blev lidt køligt, 
men maden var dejlig. Til dessert 
kom kage med frugter og kaffe. Ind i 
mellem var der taler. Formanden for 
Dansk Sejlunion talte smukt om det 
fantastiske projekt, der var kommet 
op at stå ved alles hjælp. 
Østersøkredsens formand udtalte 
også nogle pæne ord, SSF's formand, 
Jens Green, fortalte om, hvordan man 
dengang i SSF's bestyrelse havde talt 
om, hvad der kunne gøres for at 
hjælpe de ca. 60 bådejere der lå for 
svaj uden for Sundby. Videre fortalte 
Jens Green at, da Hans Guldager og 
Reinhardt Hansen skulle beslutte 
hvem der skulle være formand for 
den nye klub, foregik det ved 
lodtrækning med to ens tændstikker. 
Hans Guldager var nemlig formand 
for SSF på det tidspunkt, så det blev 
Reinhardt. Derefter kom turen til in
geniør Steen Christensen, der fortalte 
om hans vandretur i mudderet, som 

senere skulle blive til en lystbåde
havn. Steen Christensen og Preben 
Jacobseb havde været ude for at 
lodde vanddybder da Preben plud
selig udtalte gloser Steen aldrig 
havde hørt før, Prebens Waders var 
utætte og vandet piblede ind. 
Lynettens formand Jørgen Beiter 
holdt igen en glimrende tale om alle 
de ting der nu skulle ske for den vok
sne sejlklub Lynetten. 
Fra talerstolen indstifte Claus 
Schlichters en ny Cup som han og 
Lise ville sponsorere, det skulle være 
for pigerne og denne gave vakte stor 
jubel. 
En omdelt sang skrevet af Leif 
Rolsted blev sunget til Lynettens pris. 
Som rosinen i pølseenden kom turen 
til Preben Jacobsen, der puttede sit 
manuskript i lommen og fortalte om 
tiden omkring Lynettens start. Det 
blev til en gennemgang af de faktiske 
forhold og var meget populær. Det 
lyder lidt kedeligt med alle disse 
taler, men det var det bestemt ikke, 
der er jo ikke to ens og fælles for alle 
var, at ønske SSF's lillesøster 
"Lynetten" tillykke med jubilæet. 
En flok Lynettesejlere bordede sce
nen og sang for på Lynettesangen 
hvor blandt andet Al rimer på skål. 
Nu var alle glade og mætte og den 
officielle del af festen slut. Et godt, 
men larmende orkester spillede op til 
dans og alle morede sig til ud på de 
små timer. 
En stor tak til S/k Lynetten for en 
pragtfuld og veltilrettelagt fest. 
Lynetten står flot på egen køl. 

medl. 862 gj 

Sten Christen, Thomas Ekdal, Preben og Grethe Jacobsen 

Formanden for DS med Yvonne og Jørgen Beiter 
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Orientering til forældre med små børn, der leger 
i Sundby Sejlforenings sandkasse: 

Havneudvalget har meddelt at de 
har observeret en ræv der besørgede 
i sandkassen på vor legeplads. 

Som det har været skrevet i pressen, 
er der i Danmark påvist en speciel 
type bændelorm (echinococccus 
multilocularis) hos en ræv. 

Gennem de sidse 10 år har man haft 
kendskab til, at denne bændelorm 
forekommer i rævebestanden i 
forskellige centraleuropæiske lande, 
f.eks. Schweiz. Desuden er bænde
lormen påvist hos hunde og katte. 

Bændelormens æg kan i sjældne til
fælde overføres til mennesket via 
dyrenes afføring. Hvis mennesket 
får overført bændelormens æg, vil 
der gå 5-15 år, inden eventuel syg
dom viser sig ved leversymptomer. 
Der er gode behandlingsmuligheder, 
men sygdommen kan også være 
dødelig. 

Hilsen Else 
Miljkøkoordinator 

Med 4D Konsulenternes nye webbaserede it-certificeringsguide kan du nemt og hurtigt få et overblik, 
opbygge samt modtage et uforpligtende tilbud på den Microsoft certifcering, der passer dig. 

Vælg mellem 
MCP, MCSE, MCDBA, MCSD, MOUS eller PC-kørekortet. 

www.it-certificering.dk 

4D Konsulenterne A/S 
Amagertorv 21 -1160 København K 

Tlf: 3314 7144 - Fax: 3314 7244 
info@4d.dk - www.4d.dk 
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Sejlerskolen 

Nyt fra sejlerskolen 
Tyveknægten blev søsat 
fredag d. 28-4 og mandag d. 1-
5 blev masten moteret, tak til 
Johnny og Iwan som hjalp til. 
Tyveknægten kunne således 
føre signal over top ved 
standerhejsningen d. 6-5, hvor 
rigtig mange elever, instrøk-
tører og venner var mødt op, 
de fleste fortsatte i klubhuset 
til middagen, hvor sejler
skolens bord var et af de læng
ste, enkelte havde klaget over 
bentøjet, men da der blev 
spillet op til dans synes ska
vankerne at være glemt. 
Øveballens klargøring er for

løbet næsten helt planmæsigt, 
en særlig tak skal lyde til 
Bjarne, der altid er klar når der 
skal snedkereres, i år har 
Bjarne lavet en ny kompas

piedestal, således at placerin
gen bliver mere hensigtsmæs
sig. Når dette skrives er 
Øveballen næsten klar til 
søsætning, som forventes at 
ske i uge 19. 
Jeg vil minde om de forskellige 
arrangementer i juni. Den 18. 
er der Familiesejladsen, en 
fornøjelsestur der afsluttes 
med frokost og præmieuddel
ing på Sdr. mole ( Husk mad
pakke ) 
25. juni Dagtur med start kl. 
1000 husk madpakke igen igen 
Datoerne kan ligeledes ses i 
aktivitetskalenderen bagerst i 
bladett 

Med Sejlerhilsen 
Claus Villadsen 
Skolechef 

- Har du hørt at alle 
busser stopper i dag? 
- Hvorfor det? Strejker 

Mor, du kan tro jeg har 

- Nej, det er for at 

- Hvordan det? 
- Jo, jeg købte en retur
billet, og så gik jeg hele 
vejen hjem! 

af og på... 

Det er længe siden vi har set 

hinanden, du gamle. 
Hvordan går det? 
- Fint tak. 

Job med stor bil og masser af 

Hvad laver du? 

$R S V 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

nwrfc / IHwurt / Pn—mfc 
htwrfiBil •iMtwi ari 

15-03-2000 
Valid to 

15-03-2002 

tulirt 1rBlMTii.il NHWVf •CpWICaiSft 
JUM4erSfrMtfreJl5 
awftyiiUf'1 

Member of Danish Saiiing Association 
Member of Danish Sports Federation 

r 
Danmark/Denmark/Danemark 

International card for members i Sundby Sejlforening 

Photo 

Membershib nr. P1113 

Joonie Ron ild 
Hillegom Alle 40 

2791 Dragør 
Danmark 

For Sandby Sejforeaång. 

Det nye internationale medlemskort, forside og bagside, kan bestilles ved henvendelse på kontoret, medbring foto. 
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w Fra medlemmerne 

Køb & salg 

Til vennerne i SSF 

Jeg vil gerne sige jer tusind tak for 
blomster og chokolade i sendte 
mig under min sygdom. 

Med venlig hilsen 

503 Lizzie Persson 
"Cherie" 

Hjertelig tak for venlig 
deltagelse ved Rita's 
bisættelse den 29. april 
2000 

Kærlig hilsen 

Familien Sejerbo 

Tak 
for opmærksomheden 
ved vores far, Erling 
Hansens bisættelse i 
Sundby Krematorium 

Familien 

En mor og hendes lille datter 

kom ind til købmanden. 

Datteren begyndte at skråle 

på appelsiner. Købmanden 

gav hende en, og moderen 

spurgte derefter datteren: 

svarede så: Skræl den! 

Grundlovsdag 

mandag den 5. juni 

Grundlovsdagen 

fejres med musik 

og sang kl. 1000 

Husk at sætte dine 

signalflag 

// Gerty" Henning 

Sejl til salg 
Genua 
Forlig 9,23 - agterlig 8,60 
underlig 4,49 
Pris 500,-kr. 

Jan Simonsen 
B 22 90 06 36 

BADU/bSTYR 
EvNYHEDER I BÅDUDSTYR KOM OG SE DE SIDS, 

OG SEJLBEKLÆDNING 

VI HAR: INSTRUMENTTEI 
BLOKKE/ BES|LA< 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ (fl 
GAVEARTIKL 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

RUP 
KAST 
SALTVÆRKS^ 
TLF. 32-500504 

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

1ERVICE 

For "gør det selv" manden 
Ombygget redningsbåd 23 fod. 
Belagt med glasfiber 4-12mm. 

Agterkahyt og 
selvlænsende 
cockpit. 
Forkahyt med 
kabys og sove
pladser. 

Ny motor, 15 hk 
Johnson med 

elstart (1999). Påhængsmotoren 
er indbygget. Sejlklar, -men en del 
finish mangler. 

Prisidé 30.000 

Poul Christensen 
S 32 57 3137 
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Kristi himmelfartsdag KS 2 sejladser med første start kl IQ00 

Hempel Cup DH SSF Stævne 
Hempel Cup DH SSF Stævne 
Aftensejlads KS 
Aftensejlads SSF 
Familiesejlads SSF 
Aftensejlads KS 
Nordisk folkebåde SSF 
Aftensejlads SSF 
Aftensejlads KS 
Aftensejlads SSF 
Aftensejlads KS 
Oldboys SSF 
Old boys SSF 

r o Bro Race 

V i| -> l | | \ ^v- . - * \ & V • ; 

ijftjjjijc V < <„j& | liffil 

.• <;< '.-c'Vy 
« 

Vox-': 

W*1 

Ill|l|l!ll|ll!||:|i| 
MÆæsSx-^siSXiiSiit 

':'k 

IPiiPill^lllill 
Plilfeiiililil . vx fik-iftifi ,* 

#$#:-?> ij&rø&li 

fllil 

, > : 
&f\ * Lørdag 2, september Fisketur 

.t iil g il tu prøvfe 
, • , 

:g£g&: •; SMi 
• 

il [i2CTS|?:£& 

, i, , : 

I , V 
•< , <• <• r frys/ vjJ*» <•*& <••<•.<• 

>er Seilersko V: Vv'•-'>•'• •-: 

i Aktiviteter 2000 
Kapsejladser 
Torsdag 
Lørdag 
Søndag 
Torsdag 

1. juni 
3. juni 
4. juni 
8. juni 

Torsdag 15. juni 
Søndag 18. juni 
Torsdag 22. juni 
Søndag 25. juni 
Torsdag 29. juni 
Torsdag 3. august 
Torsdag 10. august 
Torsdag 17. august 

I Lørdag 19. august 
I Søndag 20 august 
I Torsdag 24. august 
I Lørdag 26. august 
I Torsdag 31. august 
| Torsdag 7. september Aftensejlads 
| Søndag 10. september Klubmesterskab 
| Torsdag 14. september Aftensejlads 
| Torsdag 21. september Aftensejlads 
| Lørdag 23. september Ballad + NF 
| Søndag 24. september Ballad + NF 
i Torsdag 28. september Aftensejlads 
| Lørdag 30. september Larehmont cup 
| Søndag 1. oktober Larehmont cup 

Andre arrangementer i SSF 
I Søndag 11* juni 
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6. oktober Sejlerskolen. Afslutning for sejlerskolen med sammenkomst i Pejsestuen kl W^. 

7. oktober & Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på land. J 
Søndag 8. oktober Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på land ' 

14. oktober & Sejlerskolen. Rengøring m,v af bådene således at de er kim til at overvintre. 1 
15. oktober Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat I 

I Lørdag 21. oktober Standernedhaling I 
I Søndag 29. oktober Generalforsamling I 

' Vinteraktiviteter 2000/2001 
4. oktober 
?. oktober Tovværkskursus start 

'SSF-Seniorer 

i 

Seniorerne 

I 
Onsdag den 26. april holdt vi så vores første møde i I 
vores nye hus. 
(Jollehuset ude på Nordre mole) 
Det blev en start med nogen turbulens, men som altid 
endte det godt. 
Ulla og Arthur ønskede at gå af som henholdsvis formand 
og kassemester. Michael Ronild blev valgt som ny formand 
og Kitty overtager Arthurs meget vigtige arbejde. 

j Michael har flere gode forslag til kommende aktiviteter. 
I Det taler vi om på næste møde, som vi holder onsdag den 7. juni i vores nye hus. j 
| Derfra sejler vi kl 1000 til Holmen for en rundtur. Kl ca. 1230 spiser vi frokost (vær i | 
| sær skal stille med deres egen mad.) kl ca. 1400 sejler vi hjem. Seniorer med egen | 
| båd bedes sejle i den, da vi ikke kan være så mange i "Bollen". 
| Den 21. juni kl. 1200 mødes vi på prampladsen til grill. I tager selv grillmad med | 
| hjemmefra, grillen vil være tændt op og der kan købes øl, vand & kaffe. | 

'  Hilsen Michael Ronild. 
I 

I 

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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Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 
fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 

C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 

50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 

produkt, som giveren uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand

baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 

aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 

efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 

overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini

um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 

ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 

hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 

Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Fliigger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 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 & Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal . 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech ..32 59 49 24 
Holger Nielsen „32 95 36 89 
Bent Knudsen ..32 52 21 81 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen ..32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen ..32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen „32 52 16 05 
E-mail „hegr@slv.dk 

Festudvalg: 
Erling Jørgensen „32 58 63 00 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

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

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. 1900- 2030. 

I kontortiden træffes: 
formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

tn 

j Tyndt blad "1 
I Der er til dette nummer af bladet ikke indkommet I 
I meddelelser til medlemmerne hverken fra forman-1 
I den, bestyrelsen eller udvalgene. I 

| De seneste nyheder fra Kapsejladsafdelingen kan ses | 
| i udhængsskabet på det nye havnekontor. 

j For nyheder omkring Ungdomsafdelingen henvises ' 
I til ungdomsafdelingens eget blad. J 
I For de medlemmer, der har adgang til internettet, er I 
I der mulighed for at se SSF's hjemmeside. I 
I I 

Se i øvrigt redaktørens kommentar på side 4 I 

I 1 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
@ 32501978 

Redaktionen holder sommerferie i august måned. Derfor udkommer næste 
blad lidt forsinket omkring 10. september. 

Billige kvalitetstryksager 
3 SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE o 
Z TIL SPECIALPRIS 1 u CC 
£ Lyntryk og fotokopier fra dag til dag Jj 
* Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger ^ 

3 Alt i bogbinderiarbejde -
C) Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning £ 
• • 

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

•o 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. 

3 Cl °-
o 

-S MOffsettr Uk 
v/ Tina og Søren Møller 

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

Forsidebilledet: 
Uden kommentar. 
Taget med redaktionens kamera. Fotograf og begivenhed ukendt 
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Wirespænding i vant og stag 
Tips til måling af wirespænding med billige hjælpemidler 

En lidt forsinket forårsopskrift, men 
stadig brugbar til resten af sæsonen 
eller den kan gemmes til næste gang 
wirene skal efterses. 

Specielt for en rig med bagudvendte 
salingshorn og kun et par undervant 
er det vigtigt at kunne måle spæn
dingen i topvantene, for at få sat 
masten rigtigt. 

For Selden master foreskrives at 
man skal spænde topvantene til 25 
procent af brudstyrken, samtidig 
med at man justerer undervantene 
så masten har den rigtige krumning. 

Med et lod på ca. 5 - 10 kg (det 
kunne være en vanddunk), en 
letløbende blok og en tommestok 
kan man lave en måling af wire
spændingen, der er lidt bedre end 
blot med hånden at ruske i vant og 
stag. 

Sæt blok og tommestok fast i masten 
i en passende højde (øjenhøjde). 
Tommestokken skal gå vandret ud 
til det vant der skal måles. 
Sæt blokken fast på masten i cirka 
samme højde og bind en tynd lod
line i loddet. Lodlinen føres gennem 
blokken ud til vantet, og bindes fast 
der. 

Først løftes loddet op, så der ingen 
sidepåvirkning er på vantet, og van
tets placering udfor tommestokken 
aflæses. Derpå sænkes loddet, så der 
nu er en vandret kraft på vantet, 
svarende til loddets vægt. 
Den nye placering af vantet ud for 
tommestokken aflæses. 
Forskellen noteres ned. Det kunne 
f.eks være 1,5 cm. 

Loddet vejes på en badevægt der 
kan vise ned til 100 gram. 
Lad os sige at loddet vejer 8,7 Kg. 

Så måles afstanden fra nederste 
tværbolt i vantskruen op til der, 
hvor 
lodsnoren er bundet fast på vantet. 
Lad os sige at det er 160 cm. 

Endelig måles afstanden fra nederste 
tværbolt i vantskruen op til der, 
hvor salingshornet sidder ind på 
topvantet. Lad os sige, at der er 415 
cm. 

Herefter skal man blot gange og di
videre lidt for at få beregnet spæn
dingen i topvantet. 

Først divideres de to længder på 
topvantet med hinanden 160 cm de
les med 415 cm; resultat: 0,386 og 
dette trækkes fra 1; resultat: 0,614. 
De 0,614 deles med udbøjningen i 
vantet; 1.5 cm; resultat: 0,410. 
Dette ganges så med vægten af lod
det 8,7 Kg; resultat: 3.56 og endelig 
fås spændingen i vantet ved at 
gange dette med de 160 cm; 
160 gange 3.56: resultat: 570 kg, som 
er spændingen i vantet. 

Det man skal være mest omhyggelig 
med at måle er udbøjningen på van
tet når det belastes vandret af lod
des, da det er små talværdier. 

Og så skal man lige checke at masten 
ikke bukker lidt, når man lader lod
det hænge i sin snor, for 
tommestokken er jo gjort fast i mas

ten. 
Hvis man bruger en fjedervægt i 
stedet, undgår man lod, lodline og 
blok, samt fejl fra at masten giver sig 
lidt. Men det er stadig vigtigt at 
trække vantet ind mod masten, idet 
man skal undgå at salingshornet 
vipper lidt frem eller tilbage. 

Opskriften skulle kunne give en 
tilstrækkelig nøjagtighed; plus mi
nus 10 til 20 procent, mest afhængig 
af hvor godt man kan bestemme ud
bøjningen af vantet. 

Finn Hendil 

BÅDODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE\NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI:KLÆDNING 

VI HAR 

STRUP 

INSTRUMENT 
BLOKKE/BESl 
TOW/ERK 
MALIN< 
SEJLE 
GAVEARTIKU 

OG FITTINGS 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

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

ERVICE 

Eksempel: 

160:415 = 

-_0^386 
= 0,614 I 

0,614 :1/5 = 0,410 1 

loddets vægt 8,7 kg. 

8,7 kg x 0,410 = 3,56 

I 3,56 x 160 = 570 kg-

^iT = wiTesBSmdiPgga 
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Der sker noget i SSF 
SSF er en sejlforening med rigtig mange aktiviteter 

hele sommeren igennem, samt en del vinteraktiviteter. 

I Sundby Sejlforening er der Kapsejladsafdeling, Ungdoms- og jolleafdel
ing, Sejlerskole, Motorbådsafdeling, Festudvalg, Hornorkester, Røgerilaug, 
Billardlaug, og sågar et Kanonlaug. 

Hvis vi ser på årets aktivitetsliste, er der mere end 60 arrangementdage sommeren 
igennem, og hertil kommer de arrangementer, der af en alier anden grund ikke er 
kommet med på listen. 

For at få alle disse arrangementer til at løbe af stabelen bruger mange medlemmer 
meget tid og mange kræfter, men desværre er det sådan, at ved mange af disse 
arrangementer er deltagerantallet ikke så stort, som det kunne ønskes, det hænder 
endda, at der må aflyses på grund af for lille tilmelding. 
En af grundende kan være, at man ikke effektivt udnytter den gode gratis reklame
plads, der er her i bladet, og at man ikke her i bladet følger arrangementerne op med 
en artikel med foto og evt resultatlister. 

I et forsøg på at ændre det til det bedre foreslås derfor, at alle udvalg og bestyrelsen, 
-ved alle møder og arrangementer- udpeger en PR-person, som sørger for de rigtige 
oplysninger til bladet i rette tid. 

Dette er selvfølgelig også en opfordring til medlemmerne om at sende tips, gode 
ideer og rejsebeskrivelser m.m. til gavn og glæde for andre. 

Der er til SSF's blad selvfølgelig også en redak
tion, men da den består af kun 1 person, er den 
meget afhængig af det stof, som medlemmer, 
bestyrelse og udvalg afleverer til bladet. 

I  håbet  om større t i ls lutning t i l  arrange
menterne og et bedre indhold i bladet fremover 
ønskes I alle en god sommer 

Redaktøren 
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Kageopskrift 
Min gamle mor på 80 år skulle 
skrive en kageopskrift ned efter en 
udsendelse i radioen, men hun 
skulle også over til købmanden og 
købe mel, gær og hvad der ellers 
skulle bruges. 

Hun satte så båndoptageren i gang 
for at optage programmet, mens hun 
handlede, men tog sig ikke i agt for 
at radioen stod og skiftede mellem 2 
programmer, hvoraf den ene sendte 
gymnastik og den anden husmo
dernyt. 

Da hun kom hjem og hørte båndet 
lød det derfor således: 
Vi begynder med 500 gram mel - og 
springer op på tåspidserne i en kop 
smør - og rundt på gulvet til ægge
hviderne har passeret hofterne - og 
rør godt rundt - med venstre arm
sving over hovedet, til dejen er 
udrørt. 
Mælken og æggehviderne piskes 

godt - op til albuerne - så citron
dråberne render tilbage - sid derefter 
på hug - på en teskefuld vanilje
sukker - så det smelter - i enden. 
Før højre ben bagud - og op - langs 
nakken - og lav så et smørhul - rejs 
dem op i lavt stående stilling - og rør 
smørret rundt - på gulvet i 
vuggende takt. 
Medens De har dejen hængende løst 
i hoftehøjde - sniger vi os forsigtigt 
frem - i kageformen med - benene 
overkors - indtil cremen ligger -
fladt ud på gulvet/ 
Dejen rulles nu - med bløde hop på 
stedet - og trækkes derefter - med 
sidebøjninger til højre og venstre, 
samt strækkes 3 gange - mellem to 
stole og - vikles 2 gange om - skul
drene, - til den er blevet helt jævn -
dette gøres - lige til vi kommer igen 
i morgen, ved samme tid... 

Forfatter ukendt 

Skabskolonihave 
på nordre mole? 

w% 

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 tialijjere seilet 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 

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

Butilt fwd alt i udstyr 
Hempel 

j&lasfibermateriQler: polyester fra kr. 25,-/ kg.: 
Suzuki forhandler. 

Fiskeriudstyr. 

. .rsikrinqsska__.. 
Fribordslakering. 

Hempel Osmosecenter 
| Reparation at træ- 4 glasfiberskader, j 
flnstallation og reparation af badmotorer 

•:! ic • 

| åbningstider: | 
^Man-fredag 9.00-17.3d 
I Lørdag (9.00*)10.00-14.00:i 
| (Søn-Hel lidage 9.00-14.00*); 

*f ra 15. marts-15. juni 

Amage ndvej 407, 2770 Kastrup 
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Kort & Matrikelstyrelsen 

SØKORTRETTELSER 
CHART CORRECTIONS 

102 
133 (INT1333), 

132 (INT 1332) 

Saltholm - Peberholm og 
Flintrånnan 
Udtag forbudsområdet med tilhøren
de afmærkning mellem Saltholm og 
Peberholm samt forbudsområdet med 
tilhørende afmærkning omkring Øre
sundsbroen i svensk farvand som vist 
på planen og udsnittet afkort 133. 

Tunnel 
Cb Svane FqjUfudl 

Cb 
klapperne 

Forbudt ; 
område 

SØNDRE FL/t 

No 7 lto.0.4« SM 
WGW 

HOLMETUNGE S j ~  
\Q.R 

iForbudt 
No R U N D E T '  

i omride 

lo* No 11 
PyloS 

Nol: 
No 1SJ lo 12 

Se note 

40 

11.4.-15.11.) Ito.0.4« 8M No 17, WGWJ 
4lo1« Oc R.ti SM 

S«tor t r» t t * ts«r /Char t  Corract ions 15/2000 Udsni t  kor t /Ext ract  Char t  133 
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VI 

48 24" 36" 36' 48' 36' 48' 24' 

ØRESUNDSBROEN 
1:12500 (56°) WGS-84 

35 100 200 300 400m 100 

-54' O S K A R S G R U N D E T  54 

Forbudt område 

-48' 48 

55 
-42' 42 

49 
No 11 

-36' 36: 

Aero Q 202rTwTV 
(R Lts) ^ 

2 Uo.4* 
| R*con<T2, 

-30' 30! 

%?SAero Q 202m 
^U(R Lts) 

-24' 24' 

55 

48 - 1 8 '  

'Fl.3s 

%RW 

40 

1-1001 

12" 36" 36 24' 36' 48' 



Højder under Øresundsbroen 
Det er forbudt for lystbåde at sejle i renden mellem pylonerne, det er kun for erhvervstrafikken. Bødestørrelsen lig
ger efter det oplyste på 3000,- kr. hvis man alligevel vil have oplevelsen. 

TRWDELRÅNNAN E8 
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TCT 

FRIHAVNSORDNINGEN FH 2000 
Administration: 

Skive Søsports Havn 
Strandvejen 26, 
7800 Skive 
Telefon 97 52 73 33 

Giro.nr. 656-7444 

Frihavnsordningen: 
Mette Hjorth 
Viborgvej 112 
7840 Højslev 
Tlf. 97 53 66 89 

Deltagerhavne: 
Jyllands vestkyst 
101 Højer Bådklub 
102 Bådeklubben "Vidå" 
103 Ribe Sejlklub 
104 Fanø Sejlklub 
105 Esbjerg Søsport 
106 Varde Sejlklub 
107 Bork Bådelaug 
108 Stauning Bådelaug 
109 Ringkøbing Sejlklub 
110 Hvide Sande Bådeklub 
111 Thyborøn Marina 
112 Skaven Båd Laug 
113 Rømø Sejlklub 

Limfjorden 
201 Lemvig Marina 
202 Tambohuse Bådelaug 
203 Sallingsund Sejlklub - Glyngøre 
204 Skive Søsports Havn 
205 Virksund Lystbådehavn 
206 Viborg Sejlklub - Hjarbæk 
207 Thisted Sejlklub 
208 Haverslev Bådelaug 
209 Sejlklubben Limfjorden - Ålborg 
210 Vestre Bddalaug 
211 Ålborg Sejlklub 
212 Sundby-Hvorup Sejlklub 
213 Fiskerklyngen - Ålborg 
214 Holstebro/Struer Havn 
215 "Nautilus" Hvalpsund 
216 Attrup Bådelaug 
217 Nørresundby Sejlklub 
218 Rønnerhavnen 

Jyllands østkyst 
301 Kalovig Bådelaug 
302 Egå Marina 
303 Horsens Bådeklub 
304 Horsens M.B.K. 
305 Horsens Sejlklub 
307 Horsens Fiskerihavnsforening 
308 Aabenraa Sejlklub 

Fyn 
401 Odense Sejlklub 
402 Odense M.B.K. 
403 Sejl- og Motorbådsklubben "Frem" 
404 Odense Yachtklub 
405 Sejlklubben "Fjorden", Odense 
406 Munkebo Bådelaug 
407 Varbjerg Motorbådsklub 

Roskilde Fjord og Isefjorden 
501 Frederikssund Lystbådehavn 
502 Veddelev Strands Bådelaug 
503 Jyllinge Nordhavn 
504 Jyllinge Lystbådehavn amba 
505 Skuldelev Bådelaug 
507 Marbæk Lystbådehavn 
508 Herslev Havn 
509 Frederiksværk Havn A.m.b.A. 
510 Kignæs Lystbådehavn 

Sjælland, Lolland, Falster 
601 Hørby Bådelaug 
602 Appenæs Bådelaug 
603 Nordhammer Bådelaug 
604 Toreby Bådelaug 
605 Nakskov Sejlklub - "Hestehovedet" 
606 Holbæk Bådelaug 
607 Holbæk Marina 
608 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn 
609 Blans Bådelaug 
610 Sakskøbing Bådelaug, Maltrup Vænge 
611 Poulsvig Bådelaug, Ydernæs 
612 Nysted Sejlklub 
613 Bådelauget Rosnæs 
614 Nykøbing F's Fiskeriforening 
615 Langø Bådelaug 
616 Lergravenes Sejl-og Fiskeriklub 
617 Roskilde Lystbådehavn 
618 Gisselere Bådehavn 
619 Møllekrogs Bådelaug - Skibby 
620 Guldborg Falster - Brobådelaug 
621 Skælskør Amatør Sejlklub 

Sydhavnsklubberne 
750 Bådelauget Stiboerne 
751 Sejlklubben "Tokosten" 
752 Bådeklubben Molen 
753 Båd Klubben Valby 
754 Bådeklubben "Havjægerene" 
755 "De To" 
756 Bådeforeningen 'Trekanten" 
757 Sejlklubben "Mellemfortet" 
758 Kalvebod Bådelaug 
759 Motorbådsklubben West 
760 Bådeklubben "Sjællandsbroen" 
761 Sejlklubben "Enighed" 
762 Sejlforeningen "Syd" 

763 Bådelauget "Sydvest" 
764 Bådelauget "Skibsbroen" 
765 Bådelauget "Broen" 
766 FDF's Bådelaug 
767 Sejlforeningen "Skudehavnen" 

Tyske havne 
801 Segler Vereinigung, Flensburg 
802 Wassersportclub, Flensburg 
803 Flensborg Yacht Club 
804 Sylter Segler Club 
8*0 Sylter Vfccht Club 
806 Nordfresischer Seglerverein, Rantum Sylt 
807 Nordstander Wasserspotverein 
808 Wassersportverein Fleckeby 
810 Akademischer Seglerverein zu Rostock 
811 Segler Verein Turbine 

Svenske havne 
901 Blomberg Båtsållskap 
902 SiJlvesborg Segelsållskap 

903 Christianstad Segelsållskab 
904 Nåsets Hamnforening 
905 Klagshamn Hamneforening, Malmd) 
906 Småbåtshamnen, Limhamn 
907 Lagunen, MalmO 
908 Båtklubben Malmdhus 
909 Lommarbuktens Segelsailskab 

310 Sonderballe Bådelaug 701 Hvidovre Sejlklub Suset 912 
311 Bådelauget "Krogen" Århus 702 Københavns Motorbådsklub 913 
312 Stevning-Nor Bådelaug 703 Sejlklubben Lynetten 914 
313 Langå Bådelaug 704 Brøndby Havn 915 
314 Egernsund Brolaug af 1985 705 Bådelauget "Søhesten" - Havnelavet Sundkrogen 916 
315 Vejle Lystbådehavn 706 Sejlklubben "Øst" - Havnelavet Sundkrogen 917 
316 Gråsten Havn 707 Vallensbæk Havn 918 
317 Kolding Lystbådehavn 708 Svanemøllehavnen 919 
318 Egernsunds "De Tre" 710 Kvindelig Sejlklub - Havnelavet Sundkrogen 920 

711 Sejlklubben Triton, Havnelavet Sundkrogen 921 
Randers Fjord 712 Hvidovre Jagt- og M.B. afdeling 922 
350 Dronningborg Bådelaug 713 Fisketorvets Motorbådsklub 923 
351 Randers Sejlklub 714 Sundby Sejlforening 924 
352 Sejlklubben Fjorden 715 Hundige Havn, Mågen 925 
353 Sonderhald Sejlklub 716 S/I Ishøj Havn 926 
354 Randers M.B.K. 717 Kastrup Broforening l/S 927 
355 M.B.K. af 1943 718 Hvidovre Bådelaug 928 
356 Randers Træskibs Laug 719 Marmorbroens Bådelaug 929 

720 Hundige Havn, Hejren 930 
Mariager Fjord 721 Christianhavns Bådelaug 931 
370 Hobro Sejlklub 722 Mosede Fiskerihavn 932 

933 NSttraby Hamnfttrening 

Norske havne 
1001 Lier BåttOrening 
1003 Drammen MotorbåtfOrening 
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2o00 TIL 

OPLEV DRØMMEN 
I DET RETTE ELEMENT 
Endnu en gang danner Ishøj Havn rammerne 
for en flydende bådudstilling. Sejlbåde, motor
både, motorsejlere, joller, brugte både, udstyr 
mv. kan opleves på nært hold. Hop selv ombord 
og prøvesejl en ny båd. 

AKTIVITETER FOR ALLE 
På havnen er der masser af underholdning og 
aktiviteter for såvel børn som voksne, bl.a. red-
ningsøvelse med helikopter, instruktion i flue
kast, samt jazz på kajen. I Ishøj Havn har du en 
unik mulighed for en god oplevelse med hele 
familien. 

ÅBNINGSTIDER 
31. august - 3. september 
Torsdag og fredag 
Lørdag-søndag 

KURSEN TIL ISHØJ HAVN 
Søvejen: Position 55° 36, 596N 12° 24, 127'E 
Landvejen: Fra syd motorringvej 04 afkørsel 6. 
Fra nord motorvej E20 / E47 / E55 afkørsel 26. 

ARRANGØRER 
Bella Center og Søsportens 
Brancheforening (DANBOAT). 

www. bellacen ter. dk 

0  ISHØJ HAVN 

BADUDSTILLING 
31.  AUGUST -  3.  SEPTEMBER 2000 

!vXv!v! viv! viv! IvIvIvIvIvXvI 

Xvlvlxlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv!;!;!;!*!*; 

•XvX'&vv'v 

•ggSgjijiji: 
vXvX'x'l'lv! 
vX'XvXwX XvXv X;X;X; 

l;X;XvX;X;X;X;X;X;X;X;XyXv •X'X'l'lvX'X*!'!' 

-fra medlemmerne 

Serveringsforbud i restauranten? 
Standerhejsning, et arrangement min kone og jeg del
tager i og glæder os til. Det fine tøj, den gode stemning 
og en taxa til festen, ren klubhygge. 
Vi havde forudbestilt og betalt middagen til standerhejs
ningen og regnede selvfølgelig med at maden, som sæd
vanlig blev serveret ligesom ved tidligere arrangementer 
iSSF. 
Vi sad længe og ventede, men maden kom ikke, selvom 
vi kunne se der var fuld gang i serveringen i Pejsestuen, 
hvor bestyrelsen med gæster sad. 
Efter mere end en halv time gik jeg op til skranken og 
spurgte Tina, hvornår vi kunne forvente at maden blev 
serveret for os andre. 
Til min forbløffelse svarede Tina, at bestyrelsen havde 
pålagt hende ikke at servere for gæsterne i restauranten. 
For at sikre mig at jeg hørte rigtigt, gentog jeg spørgs
målet og Tina bekræftede bestyrelsens påbud om ikke at 
servere, men at man selv skulle hente maden ved 
skranken. 
Jeg bad herefter om at få mine penge tilbage og bestilte 
en middag på almindelig vis uden servering og til en 
langt billigere pris. 
Et lille skår i glæden i et i øvrigt godt og festligt arrange
ment. 

medl. 388 Svend-Erik 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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i Aktiviteter 2000 
J Kapsejladser 

Torsdag 3. august 
Torsdag 10. august 
Torsdag 17. august 
Lørdag 19. august 
Søndag 20. august 
Torsdag 24. august 
Lørdag 26. august 
Torsdag 31. august 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 
Old boys 
Old boys 
Aftensejlads 
Bro Race 
Aftensejlads 

KS 
SSF 
KS 
SSF 
SSF 
SSF 

Torsdag 7. september Aftensejlads 
Søndag 10. september Klubmesterskab 
Torsdag 14. september Aftensejlads 
Torsdag 21. september Aftensejlads 
Lørdag 23. september Ballad + NF 
Søndag 24. september Ballad + NF 
Torsdag 28. september Aftensejlads 
Lørdag 30. september Larchmontcup 
Søndag 1. oktober Larchmont cup 

Andre arrangementer i SSF 
Søndag 
Lørdag 
Søndag 

KS 
SSF 
SSF 
KS 
SSF 
SSF 
SSF 
KS 

<'if* Æ  

mum 
w m  

, 

I 

£&£&£ riw L 

Saltholm rundt, 
Ril Ri 

... • -

dette i 

Lørdag 

Mandag 11. 
:: : : ' :: 

6«oktobGi'^, $ 

7. oktober & 
Søndag 8. oktober:..v 
Lørdag 14. oktober & Sejlerskolen. Rengøring m.v 

Søndag 15. oktober Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat. 

Lørdag 21. oktober Standernedhaling 
Søndag 29. oktober Generalforsamling 

r • 

, 

>• !•: :• :• 

„ A  Onsdag 4. oktober • O . 
\ s  V 

_ 

_ , ,, mg m .  ,  
m HM wmm HBB* 

11 



Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 
fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 

C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 

50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 

produkt, som giver en uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand

baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 

aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 

efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 

overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini

um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 

ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 

hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 

Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Fluggerfarver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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^ete Både på kryds? 
^ Mod dernede! 

Overskrifterne kunne være mange, men sikkerheden er selvfølgelig i orden. 
Det er billedvinklen der snyder. Båden bliver ikke løftet hen over hovedet på 
gæsterne i Hardys båd men sat ned bagved. 
Historien er kort, at Hardys båd "Frida" blev søsat den 12. juli og straks efter 
kom Vagn Preislers båd og billedet er taget i det rigtige øjeblik. 
Foto: Bodil 
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Forsidebilledet: 
På en sejlende sommerferie møder man mange ældre skibe. Dette 
Hollandske skib blev mødt ud for Lundeborg på Fyn. Et meget velholdt 
skib holdt i den gamle stil. Selv nav - ' J ""J 1 -1 -:fi -e 

krøllet at vi ikke kunne tyde navnet. 
Foto: pc 
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DSC 
Af Finn Hendil 

Af og til hører man om DSC VHF, 
og da dette fænomen i de kom
mende år vil trænge sig mere på, var 
måske på sin plads at give en kort 
forklaring. 

Mange kender den maritime VHF 
radio, som er et udmærket middel til 
at komme i forbindelse med land og 
andre skibe. Men så ved man jo 
også, at hvis man lytter på kanal 16 
(specielt om sommeren) så er der 
mange der bruger denne radio, og at 
man derfor kan være tilbøjelig til at 
skrue ned for lyden for at få fred 
ombord. 

I erkendelse af dette, samt for at 
give en bedre service samt et bedre 
sikkerhedssystem, har man besluttet 
at gå over til et mere automatiseret 
system, som kan minde om en 
blanding af en mobiltelefon og en 
VHF radio. 

Faktisk er DSC på VHF blot et af led
dene i en større international aftale 
fra 1988, om et globalt sikkerheds og 
redningssystem, hvori indgår mange 
forskellige radiosystemer (MF, HF 
og satellit kommunikation etc etc). 
VHF DSC er den del af dette system 
som dækker de kystnære områder. 

VHF radioen udmærker sig jo ved at 
den kan bruges i nødsituationer 
(mayday), og at man i en sådan situ
ation kan komme i forbindelse med 
kompetente myndigheder, og andre 
skibe i nærheden. Det duer bare ikke 
hvis de andre skibe ikke kan høre at 
man sender et nødkald, hvis de har 
skruet ned for lyden på kanal 16. 

På Lyngby Radio vil man om nogle 
år (5 til 7) nedlægge den kendte ser
vice, hvor en operatør medvirker til 
at etablere en forbindelse til land. 
Samtidig nedlægges også lytte-
vagten på kanal 16, således at et tra
ditionelt nødkald ikke længere vil 
blive hørt af en kystradiostation 
(Lyngby Radio). 

hvad er nu 
DSC (Digital Selective Call) er en au
tomatiseret overbygning på den 
kendte VHF, således at man på sin 
DSC VHF kan indtaste hvad man 
ønsker (forbindelse til land , til et an
det skib eller sende en nødalarm 
etc.), og derpå blot sende denne 
besked i luften som en kode der op
fanges af både andre skibe (med 
DSC) og kystradiostationerne. Det er 
langt mere effektivt, end at kalde 
Lyngby Radio henholdsvis andre 
skibe, og det går stærkt og det er 
præcist. Hele dette automatiske digi
tale kald, sker uden medvirken fra 
personalet på Lyngby Radio. Skal 
man have forbindelse til en telefon 
på land, indtaster man nogle koder, 
samt telefonnummeret, og hvis der 
er nogen til at tage telefonen, så 
virker det som en GSM mobiltelefon. 
Når forbindelsen er etableret, fort
sætter man som med en normal 
VHF. Og så er det til ca. halv pris pr. 
minut. 

Hvis man sender en nødalarm, sker 
det på samme måde, idet den digi
tale alarm vil blive opfanget af både 
kyststationer og andre skibe med en 
DSC radio, selv om de ikke lytter 
efter den trafik der er på kanal 16. 
Efter at nødalarmen er registreret, 
fortsætter det hele stort set som før 
på kanal 16, hvor man taler om hvad 
der er sket og hvad der skal gøres af 
hvem. 

DSC systemet bruger kanal 70 til de 
digitale kald, så den kanal må ikke 
mere bruges til snak. 

Alle større skibe (de radiopligtige) 
skal idag have en DSC radio om
bord, medens vi lystsejlere kan vente 
med at anskaffe en DSC radio til 
Lyngby Radio afskaffer lyttevagten 
på kanal 16 og arbejdskanalerne (om 
ca. 5 til 7 år). Efterhånden som DSC 
vinder udbredelse blandt lystsejlere, 
vil det dog være en god ide at an
skaffe den nye type radio lidt før lyt
tevagten ophører. 

det? 
Når man anskaffer sig en DSC radio, 
skal man også have et nyt VHF certi
fikat (SRC certifikat - Short Range 
Certificat) for at betjene den. Det er 
nu ikke så alvorligt; 
Østersøkredsen har arrangeret nogle 
udmærkede kurser ( i SSF, ved 
Henrik Gravesen). 

Når man anskaffer sig en DSC radio, 
får man et nummer (MMSI, 
Maritime Mobile Service Identity ), 
som svarer til et telefonnummer. 
Dette nummer indkodes i DSC ra
dioen, så den kan reagere hvis netop 
dette nummer bliver kaldt., enten fra 
land eller et andet skib der kalder 
skibet via en DSC kode på kanal 70. 
MMSI nummeret udsendes altid 
med den kode man bruger når man 
kalder en anden station, derved kan 
modtageren altid se hvem der har 
kaldt, (samt hvem der eventuelt skal 
betale for et opkald). 

Udover dette MMSI nummer, vil 
DSC radioen også reagere hvis der 
sendes en nødalarm, en ilmelding 
eller en sikkerhedsmelding fra et an
det skib eller en kystradiostation til 
alle skibe. Derved er lyttevagten 
blevet automatiseret, og man kan 
have en ganske tavs radio, sålænge 
der ikke sker noget man skal være 
indblandet i. 

I forbindelse med indførelse af DSC 
systemet, er der også kommet flere 
arbejdskanaler i VHF båndet, som 
bruges til samtaler over land eller til 
andre skibe. Disse kanaler kan nor
malt ikke overhøres af andre, og der
for er det lidt mere privat, når man 
taler med andre skibe og med land
forbindelse. 

Nødalarmen, som erstatter et nød
kald (mayday), fra en DSC radio er 
automatiseret, således at man blot 
skal trykke på en speciel nødknap 
for at sende den, så går resten af sig 
selv. Man behøver ikke at indtaste 
noget som helst først, og hvis man 
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har koblet sin navigatør til DSC ra
dionen, sendes positionen og tiden 
også automatisk med ud i nødalar
men. Skulle man have tid, kan man 
dog indtaste nødsituationens art, så 
andre kan få en bedre ide om den 
aktuelle nødsituation. Nødalarmen 
sendes regelmæssigt, indtil den er 
opfattet af en kyststation eller et an
det skib. Herefter foregår det som 
hidtil over kanal 16, med samtale. 
Man får altså en precis nødalarm 
udsendt, og man har tid til andet 
end at sidde konstant ved radioen, 
medens den automatiske nødalarm 
sendes. 

En DSC radio er idag ret dyr (7 -
8000,-kr), men man kan håbe på at 
prisen falder, efterhånden som sys
temet vinder udbredelse blandt lyst
sejlere, men som sagt, om ca. 5 år 
stopper lyttevagten på kystradiosta
tionerne, dog vil Lyngby Radio nok 
fortsætte et par år mere. I udlandet 
skal man ikke regne med lyttevagt 
på kyststationerne efter 2005, og 
større skibe har nok allerede idag 
skruet godt ned for kanal 16, efter at 
de har skulle anskaffe en DSC radio 
(senest sidste år, 1999). 

Tit BT: 

K&re medaktør 

mwa, teøi/ve var fflst beslut

tet  p$ at  blive steXlt  fr(Å 

miø, v\A.tia, la^ste sÆ e\A 

tårevædet artikel om 

brudte familier,  spl l t tede 

hjem. øø faderløse bøn/w 

ttu.1/u har pÆ de i/v bflø-

ømi/vd lovet at -føløe mlø l 

tytet oø tyi^dt.jeø øpstøer 

hermed rn.lt  abo^i-

viemev^t 

BÅDUj DSTYR 
KOM OG SE DE S\DSm \NYHEDER1 BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI IKLÆDNING 

VI HAR: INSTRUMENT 
BLOKKE/BES LAG OG FITTINGS 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ (t G MARITIM MODE 
GAVBARTIKL 

KASTRIIPM^; IgiAsERVICE 
SALTVÆRKS^^^T^O^CS STRUP / 
I LK J2-5UU5U4 

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

Heller's Yachtværft 
& Udstyr jjfr 

NAVMAN 500 m/ intern antenne 
en rigtig god 6PS til jolle og mindre både. 

I\ 1n. 

Butik med alt i udstyr 
Hempel 

Slasf ibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg 
Suzuki forhandler 
Alt i f iskeriudstyr 

Maritim beklædning 
m.m 

Sode Parkeringspladser 

Bus nr 9, 36, 2505 

Motorvejen til Kastrup 
Tog til Lufthavnen 

Forsi kri ngskader 
Fribordslakering 

Hempelosmosecenter 
Reperation af træ- og glasf iberskader 

Installation og reperation af bådmotorer 
Smedeværksted 

Bedding til 15 ton 

Åbningstider: 

Man- fredag 9.00 - 17.00 
Lørdag 9.00 -14.00 
søn-helligdage(15/3-15/7) 9.00 - 14.00 

Vor f iskerispecialist 
ELLEN OSTENFELDTvil være på sin pind 

TIRSDAG OG TORSDAG 
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Affalds g i Sundby Sejlforening 
Af og til kommer miljøkontrollen på besøg, og det kommer der et tilsynsnotat ud af. 
I det sidste stod der under punktet "øvrige forhold" : 

"På pladsen er der ingen tegn på spild. Pladsen så pæn og ryddelig ud/7 

De ord varmede pladsmandens hjerte, men desværre er der lidt forvirring m.h.t. affaldssortering. 

Derfor: hjælp SSF og pladsmanden med at sortere affaldet og lægge det de rigtige steder 

Let fordærveligt affald 
fra både, skure og restauration skal i den hvide R-98 container eller i de hvide sække i affaldsstativerne. 

Fiskeaffald 
skal altid pakkes i mindst én tæt plasticpose, og skal altid i den hvide R-98 container. 

Jern og metal 
skal i den blå jerncontainer på nordre plads. 

Småt brændbart affald 
skal i de to røde HCS containere. 

Tomme flasker 
anbringes i flaskekassen ved affaldspladsen ved klubhuset, eller i de små plastickasser der er opstil
let ved visse affaldsstativer på nordre og søndre mole. 

Maler af fald 
skal i de opstillede blå plast containere. 

Akkumulatorer 
anbringes i den hvide plastcontainer i MILJØSKURET, der er opført på nordre mole ved brændstoftanken. 

Genopladelige og almindelige batterier 
skal i papcontaineren i MILJØSKURET. 

Spildolie og andre olieprodukter 
skal i olietanken i MILJØSKURET. 

Oliefiltre 
smides i den blå container ved siden af olietanken. Tomme oliedunke er almindeligt affald. 

Andet særligt affald: 
Lysstofrør, asbestholdigt affald, glasaffald, større mængder pvc, el-apparater med genopladelige 
batterier samt elektronikaffald skal afleveres i MILJØSKURET. 

Dårlig affaldssortering kan give store efterregninger til SSF, og giver pladsmanden ulemper i det 
daglige arbejde. 
Er du i tvivl om noget, så spørg ! 

Søren Poulsen, Pladsmand. 
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fra Fra DS-SejlerNyt Juli 2000 

Søtoiletter - Ministeren lytter til DS 
Ministeren har lyttet til DS råd og 
kritik, og vi modtog den 27. juni 
besked fra Miljøstyrelsen om, at 
Ministeren har udsat ikrafttrædelsen 
af den varslede bekendtgørelse om 
"Nye bestemmelser om holding-
tanke, søtoiletter og modtageord
ninger for affald i danske lystbåde
havne." Bestemmelserne skulle være 
trådt i kraft den 1.7.2000. 

DS har gennem det sidste halve år 
arbejdet intenst på, dels at få udsat 
disse bestemmelser, dels at få lavet 
passende justeringer heri som tager 
højde for lystsejlernes og lystbåde
havnenes specielle problemer. 
DS har gennem hele sagens forløb 
løbende været i kontakt med For
eningen af Lystbådehavne i 
Danmark, Foreningen af Havne

fogeder samt Friluftsrådet. 
Unionen har sendt en lang række 
synspunkter og spørgsmål til mini
steren og Miljøstyrelsen, og senest 
reageret gennem en pressemed
delelse - trykt i sin fulde tekst 
herefter. 

Søtoiletter - Pressemeddelelsen 
Miljøstyrelsen udsender en be
kendtgørelse, som pålægger lyst
bådehavne og bådejere at inve
stere for et trecifret millionbeløb, 
uden at man ønsker at undersøge, 
om der er tale om et miljøproblem. 

I disse dage har Miljøstyrelsen ud
sendt en bekendtgørelse om affald 
fra skibe i Østersøen til høring. 
Bekendtgørelsen fastsætter regler, 
som er ens, uanset om der er tale om 
den største luksusliner eller den 
mindste lystbåd. Bekendtgørelsen 
omhandler håndtering og bortskaf
felse af affald, spildolie og toi-
letaffald. 

Dansk Sejlunion har fuld forståelse 
for reglerne vedrørende opsamling 
og afskaffelse af affald og spildolie, 
men ministeriets forsøg på at dække 
såvel den kommercielle søfart og 
fritidssejlads under én bekendt
gørelse har betydet, at bekendt
gørelsen er blevet uforståelig for 
lystsejlere og i visse situationer ska
ber groteske situationer. 

Eksempelvis må man kun udlede 
toiletspildevand til havet, hvis man 
er over 12 sømil fra kysten, dog må 
man, hvis man har et godkendt an
læg der findeler og desinficerer 
(tilsætter klor), tømme spildevand 
ud, blot man er 4 sømil fra kysten. 
Dette give store skibe med mange 
passagerer mulighed for at tømme 

deres toilettanke 4 sømil fra kysten, 
mens lystbåde med en eller to per
soner ombord forsat skal ud over 12 
sømilegrænsen. 

Det egentlige problem for fritids-
både opstår ved bortskaffelsen af 
toiletaffald. På forespørgsel fra 
Folketingets Miljø- og Planlægnings
udvalg erkender ministeren, at man 
ikke har nogen undersøgelser der 
godtgøre, at lystbådenes toiletaffald 
udgør et miljøproblem, men at der i 
alle tilfælde er tale om et æstetisk og 
hygiejnisk problem. 

Bekendtgørelsen pålægger, at skibe 
med toilet ombord skal have en op
samlingstank og at denne skal 
tømmes i land. For de ca. 30.000 lyst
både, som har toilet ombord betyder 
det, at bådejeren skal investere i en 
opsamlingstank (pris ca. 10.000 kr.). 
For havnene betyder det, ifølge 
Miljøministeriets egne under
søgelser, en samlet investering på 
190.000.000 kr. Det vil sige samlede 
investeringer på godt en halv mil
liard kr. for at løse et ikke eksis
terende miljøproblem. 

Dansk Sejlunion har tilbudt mini
steren at hjælpe med at løse det 
æstetiske og hygiejniske problem på 
en lettere og billigere måde, men til 
vores store forundring har vi aldrig 
modtaget svar på vores henven
delse. 

Bekendtgørelsen skal træde i kraft 
før den endelige bekendtgørelse er 
skrevet, hvilket giver store mu
ligheder for fejlinvesteringer på de 
danske lystbådehavne og ikke lev
ner megen plads til respekt for bek
endtgørelsen blandt lystsejlere. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 
1. juli i år, selvom teksten ikke vil 
være færdig på dette tidspunkt. 
Havnene får således intet varsel til at 
opbygge modtageanlæg og de har 
fra ikrafttrædelsesdatoen en forplig
tigelse til at tømme nye bådes toilet
tank gratis. I øvrigt er det ikke prak
tisk muligt at gennemføre sådanne 
anlægsarbejder midt i højsæsonen 
og endvidere har ingen kunne bud
gettere med sådanne anlægsud
gifter. 

Erfaringer fra udlandet tyder på, at 
bekendtgørelsen blot vil skabe et 
reelt miljøproblem i de danske far
vande. 

Kravet om tvungen aflevering i land 
vil betyde uoverskuelige køer i de 
danske sommerhavne og Dansk 
Sejlunion forudser en turistflugt fra 
de danske småøers havne, eller en så 
stor mangel på respekt for lov
givningen, at lystsejlerne alligevel 
tømmer toilettanken til havs. 

Dette sidste har vist sig at være til
fældet på USA's østkyst, hvor man 
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år tilbage har indført et lig
nende forbud. Da toilettankene, 
for at undgå lugtgener, 
tilsættes deodoranter og andre 
kemikalier har den ulovlige 
udtømning ført til egentlige 
miljøproblemer. 

Dansk Sejlunion har gentagne 
gange forsøgt at komme i dia
log med miljøministeren og 
miljøtyrelsens ledelse uden at 
have modtaget svar på sine 
henvendelser. 

Dansk Sejlunion og danske sej
lere er miljøansvarlige. 
Sejlunionens store miljøarbejde 
er da også blevet bemærket i 
miljøstyrelsens eget blad, lige
som Dansk Sejlunion har mod
taget Danmarks Idræts-
Forbunds miljøpris. Denne be
kendtgørelse udviser dog så
dan en mangel på forståelse for 
sejlads med fritidsfartøjer, at 
den kun kan virke negativt på 

sejlernes forståelse for en nød
vendig miljøindsats. 

På denne baggrund står Dansk 
Sejlunion meget uforstående 
overfor, at vi ikke kan få minis
teren i tale i denne sag, som set 
fra et miljøsynspunkt er uden 
værdi. Dansk Sejlunion har 
flere gange opfordret til dialog, 
da dialogen kan betyde, at vi 
undgår mistede turistindtægter 
og investering af millioner, som 
ikke kommer miljøet tilgode. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 26. juni 2000 

Tilstede: Bent, Holger, Elo, Erik, 
Claus og Erling. 

Afbud fra: Rasmus, Jens, Bjørka, 
Henrik og Kim. 

Udgravning af kanalen vil blive be
handlet nærmere, evt. udgravning 
afventer klappetilladelse. 
Køb af ny græsplæneklipper afven
ter nærmere afgørelse. 

den 3. og 4. juni. 
Familiesejlads den 18. juni. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Intet. 

Bemærkninger til sidste referat: 
Intet. 

Punkt 4. Klubhus: 
Intet. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 1. Protokol: 
Intet. 

Punkt 2. Beretning: 
Diverse breve blev behandlet og 
fordelt til de respektive bestyrelses
medlemmer. 
Indkommen faktura kvitteredes af 
Bent og Elo. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Nogle gamle jollemaster er flyttet fra 
jollepladsen til pladsen ved ma
steskuret for evt. genkendelse. Hvis 
de ikke bliver afhentet vil de blive 
overdraget til SSF's disposition. 

Punkt 5. Fester: 
Intet. 

Punkt 6. Kapsejlads: 
Der er tilmeldt mange nye elever. 
SSF's sejlerskole er ikke interesseret i 
at oprette en afdeling for "Speed-
bådskørekort". Medlemmer, der 
ønsker at erhverve et sådan kort , 
henvises til eksterne kurser. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Intet. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Der har været afholdt Hempel Cup 

Punkt 11. Bladet: 
Der savnes generelt referater og 
billeder fra SSF's arrangementer. 
Der må snarest diskuteres, hvem der 
skal sørge for at udføre dette arbej
de, så en ordentlig dækning af 
klubbens arrangementer kan bringes 
i vores klubblad. 

Punkt 12. Evt: 
Intet. 

Elo Nielsen Erling Jørgensen 

Næstformand Referent 
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Rapport fra forårenes kapsejlads stævner 

Da det ikke har lykkes redaktøren at lette r.... fra sofaen når der sker noget i klubben og har smidt et 
kamera og film til fri benyttelse for diverse udvalg,så det er en gør det selv forretning. Det er mig ufat
telig at der mangler stof til klubbens blad med så mange aktiviteter 
Og andre tiltag rundt om på pladsen, men dette kræver at man møder op og ser sig omkring 
Det kunne være en god ting at se redaktøren af bladet bare en gang til et stævne fks. Hempel Cup hvor 
der var 52 deltagende både og 162 mennesker til spisning mm. 

Det er svært at være jourlist fotograf kapsejladschef med tilrettelæggelse af sejladser udsendelser af 
indbydelser sejladsbestemmelser hvervning af mandskab til officials samt at skrive om et stævne der 
først er gennemført den 4 i juni måned og skulle have været afleveret det l.st. I stedet bringes en masse 
som overhoved ikke har en skid med et sejlerblad at gøre. Der er nogle mennesker der er godt trætte af 
det 1... som vores blad bliver brugt til spild af penge. Det er til ungdomslederen store for undring, der 
også bliver udgivet et ungdomsblad i klubben, da der aldrig er nogen der har set dette andet end redak
tøren. 

Det er med beklagelse at der ikke er blevet skrevet om de stævner der er sejlet i foråret, men da de 
fleste stævner har ligget tæt på den l.st i måneden og kapsejladschefen har været meget over anstrengt 
er det ikke blevet til meget skriveri da sofaen ustandselig sprang på ryggen af mig efter disse stævner. 

AFTEN SEJLADSERNE 

Vi har stadig et godt samarbejde med Kastrup Sejlklub med en god deltagelse som det vil fremgå af resultat 
listerne.Desvære er Kastrup Sejl Klubs dommer båd i stykker igen så Bollen har måtte overtage alle torsdage 
med Henning som bådfører. 

Yngling stævnet den.27-28 Maj 

.Yngling stævnet gik godt med mange tilmeldte både, men en del både udgik på grund af vejret der var 
omkring 10 sek. m. Lørdag blev der sejlet udfor Amager Strand på en nok lidt for kort bane det lykkes at gen
nemføre 3 sejladser lørdag 
Søndag var vejret lidt bedre og sejladserne blev afviklet i farvandet omkring Flakfortet og 2 sejladser blev 
gennemført 

HEMPEL CUP 

Desværre var det sidste gang at Hempel var sponsorer for Østersø kredsens sejlads 
der er gået på skift mellem klubberne i kredsen. Dette har været nogle gode stævner med en god tilslutning, da 
stævnerne har været en blanding af det sportslige og sociale og en god opbakning af sponsoren. 
Sejladserne i år blev dels afviklet ud for Amager Strand og i farvandet mellem Flak Fortet og Saltholm, der 
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var 52 tilmeldte både til stævnet desværre var der meget lidt vind om lørdagen og meget strøm vinden var 
meget ustabil og svingede 180 grader, men strømmen var til gengæld stabil det lykkes at gennemfører 2 sej
ladser lørdag på en rimelig tid så der kunne blive præmieoverrækkelse inden kl. 17:00. Efter sejladserne lørdag 
var der traditionen tro middag for sejlerne som Tina stod for, det var i år bufe' med mange gode ting og meget 
ros til Tina for dette 
Søndag var der lidt mere vind fra østlig retning men stadig en kraftig strøm og en vi fik en del tyvstarter især 
de store både var ret aktive men det sorte flag lage en dæmper på dette. Efter sejladserne var der præmieover
rækkelse for de forskellige løb samt overalt vinderne i de to starter 
Og en lodtrækning om en GPS Navigator for deltagerne der deltog både lørdag og søndag. 

FAMILIESEJLADS 

Igen i år afholde SSF familiesejlads med 17 deltager. I år skulle deltagerne sejle to rundture på tid den første 
omgang var gældende for tiden på anden omgang det vil sige at den anden omgang skulle sejles på samme tid 
som på den første omgang dette resulterede at en delsejlere prøvede selv at tage tid og nogle ventede med at 
gå i mål med det resultat at de fik et støre tidsforskel end de havde regnet med. Igen i år var de mange flotte 
præmierne sponseret af FLUGGER og KASTRUP MARIENE SERVICE. Efter sejladsen var der fælles 
spisning på søndre mole og præmieoverrækkelse. Resultaterne af familiesejladsen blev som følger. 

Nr. 1 Hanne M 
Nr.2 Ivan F 
Nr.3 Jens G 
Nr.4 Claus Z 
Nr.5 Karl T 
Nr.6 Tage V 
Nr.7 Ole Steen 
Nr.8 Per 
Nr.9 Astrid 
Nr. 10 Doktoren 
Nr.ll Clas 
Nr.12 Karl S 
Nr. 13 Øveballen 
Nr.14 Maxi 
Nr. 15 Leif 
Nr.16 Ivan I 
Nr. 17 Svend Erik 

Redaktionen har valgt at bringe indlægget, som det blev modtaget for at undgå beskyldninger om censur. I øvrigt 
ønsker redaktionen ikke at kommentere indholdet her i bladet. 
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Fra kapsejladschefen 
har redaktionen nu modtaget resultatlister fra en del af årets sejladser, i alt 41 sider. 
Da resultaterne antagelig har været opsat i glasskabet på havnekontoret, bringes af pladshensyn kun de nyeste af de 
modtagne resultater, nemlig fra sejladserne torsdag den 29. juni. 

Sundby Sejlforening 

29.6.00 

Torsdagssejlads 

Nordisk Folkebåde 

DELTAGERLISTE 

SEJLNR. NAVN KLUB 

1 D 310 Knud Pedersen KS 
2 D 393 Jørgen Gram Blom KS 
3 D 431 Peter S Sørensen KS 
4 D 624 Flemming Lisborg KS 
5 D 641 Kim Fogde KS 
6 D 683 Klaus Petersen KS 
7 D 722 Niels Hassenkam KS 
8 D 729 John Wulff KS 
9 D 732 John Eliot KS 

10 D 740 Rene Mørck/Jørgen Haar SSF 
11 D 774 Ole Bock Lauritzen KS 
12 D 779 Claus Willadsen SSF 
13 D 816 Morten Svarre Langner KS 
14 D 819 Søren Pedersen KS 
15 D 837 Walter Risum KS 

16 D 841 Brian Frisendahl SSF 
17 D 849 Carlo & Torben KS 
18 D 864 Michael Møller RKS 
19 D 873 Søren Ejsenhardt KS 
20 D 888 Claus Øster KS 
21 D 903 Jørgen Nielsen KS 
22 D 907 Poul Bengson KS 
23 D 908 Jan Jensen KS 
24 D 924 Henrik Heger SSF 

25 D 961 Susanne Carrebye KS 

26 D 963 Claus Holmberg KS 
27 D 972 Johnny Jørgensen SSF 

28 D 1048 Svend Betak KS 

29 D 1072 John Schnack KS 

30 D 1101 Ole Pedersen KS 
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Torsdagssejlads 29. juni 2000 Sundby Sejlforening Deltagerliste 

LØB 1 DH TA6 MÅL: 775.80 - 748.20 
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA6 

24 160 Baruier28 Ole Konsgaard Gråskæg DS 748.2 
1 D 106 Banner28 Kim Jensen Lambada KS 750.2 
2 D 320 X 79 Allan Hansen Off t Gruond KS 775.8 

LØB 2 DH TA6 MÅL: 784.60 - 776.90 
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA6 

3 D 13 22M2 SGK Anders Rønsholt Sirocco SSF 776.9 
4 D 628 Albin EX Ole Stenn Peinow Tayyarah SSF 784.6 
5 D 760 AlbinEX Ole Borch Kløver KS 784.6 

LØB 3 DH TA6 MÅL: 803.00 - 770.60 
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA6 

6 230 Drage Hans Jørgen Sørensen Puff SSF 802.5 
7 D 180 Safir Allan Cornnelius Blue'S SSF 770.6 
8 D 507 H Båd Hans C Jensen 3 X Jensen SSF 803.0 

LØB 4 Skal Slå løb 3. TA6 MÅL: 865.60 - 761.00 
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA6 

26 780 Fandango Niels Peter Petersen FAndango SSF 761.0 
9 D 236 IF Båd Dan Knudsen Quiebra SSF 865.6 

LØB 5 DH TA6 MÅL: 781.50 - 772.20 
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA6 

10 D 108 Albin D Ib Danielsen Aida 772.2 
11 D 1065 Scampi30 Arne Hansen Moster Fit 781.5 

LØB 6 DH TA6 MÅL: : 798.20 - 711 ..40 
NR SEJLNR. BADTYPE SKIPPER BADNAVN KLUB TA6 

12 D 1 Swede 3 8 Claus Topp Trutte Ruth KS 711. ,4 
13 D 81 Spæghugg Mogens Thomsen Antares KS 798. 2 
14 D 110 Grinde Freddie Bruzelius Måne Stråle KS 794 . .8 

LØB 7 DH TA6 MÅL : 790.00 - 77S 1.20 
NR SEJLNR. BADTYPE SKIPPER BADNAVN KLUB TA6 

15 D 2 Waarship Jørgen Friland Bolene SSF 778 .2 
16 D 218 NordiskF Steffen Filtenborg Spar 2 KS 790 .0 
17 D 620 Ballad Poul Byberg Røde Mor KS 789 .6 
18 D 683 Ballad Torben Pless Pascal KS 789 .6 

LØB 8 Yngling TA6 MÅL: 864.30 - 864.30 
NR SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN KLUB TA6 

19 D 11 Yngling KS Ungdom Miss Foster KS 864, .3 
20 D 54 Yngling KS Ungdom Aprilsnar KS 864 , .3 
21 D 126 Yngling SSF Ungdom Marinus SSF 864, .3 
22 D 160 Yngling SSF Ungdom Hopla SSF 864 , .3 



Kort & Matrikelstyrelsen 

SØKORTRETTELSER 
CHART CORRECTIONS 

Middelgrund 
I den E- lige side af restriktionsområ-
det på Middel grund som vist på ud
snittet af kort 133 etableres 20 vind
moller. Områdets W- grænse er af
mærket med gule stager med topbe
tegnelse udlagt på positionerne l)-5) 
Inde i området på positionerne 6)-8) 
er udlagt gule stager med topbeteg
nelse. Se kortudsnittet. 
In the easlern part of the restricted 

area on Middelgrund as shown on 
the extract of chart 133, 20 windmo-
tors are under construction. The W-
limit of the area is marked by yellow 

spar buoys with topmark in positions 

l)-5). Inside the area yellow spar 

buoys with topmark are established 

in positions 6)-8). See extract of the 

chart. 

1) 55°40,66'N 
2) 55°41,05'N 
3) 55°41,54'N 
4) 55°42,04'N 
5) 55°42,43'N 
6) 55°41,97'N 
7) 55°41,39'N 
8) 55°40,75'N 

12°39,85'E 
12°39,93'E 
12°39,96'E 
12°39,91'E 
12°39,82'E 
12°40,42'E 
12°40,35'E 
12°40,29'E 

Tilfqj note / Insert note 
MIDDELGRUND 

I rcstriktionsornrådet på Middelgrund 

(55° 41,6'N 12° 40,0'E) er al uvedkom

mende sejlads forbudt i områdets E- lige 

del. I dette område etableres 20 vindmol

ler. 

1 
fra DS-Sejlermjt GPS 

er blevet mere præcis 

Det amerikanske militær har 
stoppet scrambling af GPS navi
gationssystemet. 

Navigationssystemet GPS er 
blevet ti gange mere nøjagtigt 
efter, at Bill Clinton 2. maj gav det 
amerikanske militær ordre til ikke 
længere at udsende signal
forstyrrelser til GPS-satellitterne, 
også kaldet "scrambling". Det 
amerikanske militær har i årevis 
udsendt disse forstyrrende sig
naler for at sikre, at ingen havde 
et navigationssystem, som var 
mere nøjagtigt end militærets. 
GPS vil i fremtiden kunne angive 
position med en præcision på 20 
meter eller bedre, hvilket betyder, 
at skibe med meget større sikker
hed vil kunne navigere uden om 
f.eks. klipper og sandbanker. 

Beslutningen om at stoppe 
"scramblingen" betyder, at GPS er 
blevet meget mere nøjagtigt. Der 
har dog længe eksisteret et alter
nativt system, DGPS-systemet, 
som korrigerede GPS'ens unø
jagtigheder. Det gjorde, at den an
givne position blev ret præcis. 
Som en anden følge bliver et GPS-
navigationssystem fremover 
meget billigere hvis man vil lade 
sig nøje med GPS's 15 m nøj
agtighed mod DGPS's 5 m. Nu vil 
man kunne få en GPS-modtager 
for omkring 2.000 kr., hvor man 
førhen var nødt til at betale 
omkring 10.000 kr. for DGPS-ap-
paratet. Man må dog acceptere 
den ringere nøjagtighed, men må 
have for øje, at begge navigation
ssystemer fortsat er hjælpemidler 
fil brug for sikker sejlads. 

På europæisk plan barsler man 
med et konkurrerende system for 
at undgå afhængighed af de 
amerikanske satellitter. Det eu
ropæiske navigationssystem, som 
går under navnet "Gallileo", bliver 
et betalingssystem, og vil få det 
meget svært i konkurrencen med 
det gratis GPS-system, efter at 
amerikanerne har frigivet GPS'en. 

clsnit kort i Extract Ch*n 133 
F1(2)R.5* 

[ÉLPOL'i 

N o  D  
o | 

RY6GEN\ 
A -'Ft.ft.3i 

\ ! ^Naviga^n n 
y ad vis f bie 

n.a.a«\ 

T*nk», 

• ^ V) SUNDSY \ 
aV.&v J^.Qt(6}+LFt.1St\ j 

S»kortr*1t»t**r /Chiri Corrvc 

12 



-fra & til medlemmerne 

Kbh 29/7 

Til bestyrelse og redaktør. 

Først vil jeg give redaktøren stor 
ros, fordi han kan få eet indlæg til 
at fylde et helt blad. 
Dernæst giver denne ros stof til 
eftertanke! 
Der må da været afholdt et 
bestyrelsesmøde samt nogle 
kapsejladser. Ligeledes har der 
været nævnt en tur til Bosta-
husene. 
Informationer om disse ting 
kunne måske have udfyldt oven
nævnte blad. 
Nu glæder jeg mig til i dette blad, 
at læse om 2 bestyrelsesmøder, 
blive orienteret om Old Boys sej
ladsen samt fisketuren 2. septem
ber. 
I øvrigt kan jeg på redaktørens til
kendegivelser forstå, at ungdoms
afdelingen har deres eget blad. 
Hvis dette er tilfældet, synes jeg at 
vi skal nedlægge vores blad, og i 
stedet øge tilskuddet til ungdoms
afdelingen yderligere, således at 
deres blad kan blive udsendt til 
alle medlemmer, 

-evt. med vores få indlæg ved
lagt. 

Med Sundby hilsen 
Michael Fraenkel 
A 1054 

130 år 
Kære venner 

En lidt forsinket men velment 
hilsen! 

Vi siger Jer hermed tak for Jeres 
deltagelse og for de mange gaver. 

En lidt mindre tak for den mængde 
spirituosa der blev nedsvælget! 

Hilsen 
Dennis & Søren 

Til alle vennerne i SSF. 

Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal 
takke Jer allesammen, fordi I var 
med til at gøre min 70 års fødsels
dag så god og uforglemmelig. 
Hjertelig tak for alle de fine gaver 
jeg fik. 

Med sejlerhilsen 

Lizzie Persson 

503 (Cherie) 

- Mlia, koyie har liøe 

øem^m.øÆet e^ 

pLastusfe operation! 

- nÆ da, hvad ølfe dt\A, ud pÆ? 

-jeø fetlppede alle heades, 

\zredlt\zort over! 

Navigation 
teoretisk del 

Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Tilmelding og kursusstart: 

onsdag den 4. oktober 

kl. 1900 i Skipperstuen 

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 "søsikkerheds-
kursus", hos Falck. 

Pris kr. 600.- ecxl. 
materialer og 

eksamensgebyr. 

Underviser: 
Poul Christensen 

En personlighed 
går på pension 

Så er en af 
Danmarks få 
rigtige hav
nefogeder 
gået på pen
sion efter 
mange års 
trofast tje
neste, nemlig 
Leif Nielsen 
fra Rødvig 
Lystbåde-
havn. 
Han var en 
havnefoged, 
der altid var 
synlig på 

havnen - fra tidlig morgen til sen 
aften - tog imod gæstesejlere og 
anviste pladser, uanset om det var 
udlændinge eller danskere. Han 
kunne altid tage imod fortøj
ninger og lave både dobbelt 
halvstik og pælestik, og man 
kunne altid få en frisk vejrmel
ding og den rigtige kurs til næste 
punkt på sejlturen. 
Vi vil ønske Leif held og lykke 
fremover i hans tilværelse som 
pensionist, og siger ham tak for en 
altid høflig og korrekt betje-ning i 
Rødvig Lystbådehavn. 

Svend Malm 
S S F  

T owærkskursus 

Nærmere oplysninger føl
ger senere her i bladet og 
på tavlen i mellemgangen 

Kurset er gratis, der må dog 
påregnes et mindre beløb til mate
rialer m.m. 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 
Jens Amundsen 
Thorsgade 68, 2300 N 
Hanne B. Christiansen 
Svendborggade 16, 2100 0 
Ib M. Johansen 
Østrigsgade 43, 2300 S 
Tommy Larsen 
Dovergade 1, 2300 S 
Bjarne L. Pedersen 
Aldershvilevej 78, 2880 Bagsværd 
Kirsten L. L. Sasady 
Dahlslandsgade 8, 2300 S 
Jørgen Zeimer 
Gunløgsgade 55, 2300 S 
Morten R. Berg 
H/F Uganda 44, 2770 Kastrup 
Ib Ejlev 
Nørrebrogade 7, 2200 N 
Nils J. Hansen 
Wildersgade 51, 1408 K 
Hanne K. Grønhøj 
Halgrensgade 1, 2300 S 
John G. Heede 
Luganovej 28, 2300 S 
Judith Hedegård 
Almegård Alle 23, 2770 Kastrup 
Henrik Holm 
Strickersvej 8, 2300 S 
Henrik Nehm 
Ungarnsgade 41, 2300 S 
Lis M. Nilsson 
Spidslodden 17, 2770 Kastrup 
Erik L. Nilsson 
Christen Kolds Alle 24, Kastrup 
Svend E. Rasmussen 
Plantevej 27, 2860 Søborg 
Malcom F. Rea 
Blågårds plads 2, 2200 N 
Yrsa Hansen 
Sundbyvestervej 25, 2300 S 
Freddy H. Marbak 
Hollænderdybet 22, 2300 S 
Jens T. Dreijer 
Thuja Alle 9, 2770 Kastrup 
Benna Jørgensen 
Biens Alle 2, 2300 S 

Kort & Matrikelstyrelsen 

SØKORTRETTELSER 
CHART CORRECTIONS 

Peberholm E 
Udtag W- lige sejlløb med tilhørende 
afmærkning samt forbudsområderne 
med tilhørende afmærkning omkring 
Øresundsbroen. Tilføj frie gennem-
sejlingshøjder som vist på udsnittet 
afkort 133. På S- siden af Peberholm 
er fortsat etableret forbudsområder 
som vist på kortudsnittet. 
På planen over Øresundsbroen (se 
Søkortrettelser 15/102-2000) udtages 
foibudsområdet inkl. 2 gule tønder i 
planens NW- lige hjørne. 

T 

i vane 
slapperne pp; 

ÅSEBÆNKtH 

SSfW>*£ fif*} 

rw*w 
s*~' HOLMeWHSf 

35*2 m 

foc.K.u aw 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
@ 32501978 
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^Aktiviteter 2000 

Stævne 
Stævne/Forterne rundt 

Kapsejladser 
Torsdag 7. september Aftensejlads SSF 
Søndag 10. september Klubmesterskab SSF 
Torsdag 14. september Aftensejlads KS 
Torsdag 21. september Aftensejlads SSF 
Lørdag 23. september Ballad + NF SSF 
Søndag 24. september Ballad + NF SSF 
Torsdag 28. september Aftensejlads KS 
Lørdag 30. september Larchmont cup SSF 
Søndag 1. oktober Larchmont cup SSF 

Andre arrangementer i SSF 
Lørdag 2. september Fisketur 
Søndag 3. september Sejlerskolen. Dagtur med start kllO. Vi mødes ved bådene og sejler nord eller syd på. 

Mandag 11. september Sejlerskolen. Tilmelding til Duelighedsprøve, husk personnummer og pasbillede. 

Lørdag 23. september Sejlerskolen. Motorlære for alle som skal til prøve. 

Lørdag 30. september Sejlerskolen. Eksamen, duelighedsprøven, praktisk del. 

Søndag 1. oktober Sejlerskolen. Reservedag for eksamen, duelighedsprøven, praktisk del. 

Fredag 6. oktober Sejlerskolen. Afslutning for sejlerskolen med sammenkomst i Pejsestuen kl. 1900. 

Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på land. 

Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er klar til komme på land. 

Lørdag 
Søndag 
Lørdag 

7. oktober & 
8. oktober 

14. oktober & Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene således at de er klar til at overvintre. 

Søndag 15. oktober 
Lørdag 21. oktober 
Søndag 29. oktober 

?. oktober 

Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat. 

Standernedhaling 
Generalforsamling 
Den årlige havnerundfart 

Vinteraktiviteter 2000/2001 
Onsdag 4. oktober Navigation, teoretisk del, tilmelding og start kl. 19™ i 

?. oktober Tovværkskursus start 

For "gør det selv" manden 

Ombygget redningsbåd 
23 fod belagt med glas
fiber 4-12mm. 

Forkahyt (ståhøjde) med 
kabys og sovepladser. 

Agterkahyt og selvlæn-
sende cockpit. 

i 15 hk Yamaha, ekkolod og 
kompas. Sejlklar, -men en del finish mangler. 

Poul Christensen 20 32 02 38 

Afhentningstilbud kr. 13.000,-

en tankpasser står og klgger ud af x/Induet, da en lastbil med 100 

p i n g v i n e r  h o l d e r  i n d .  t > a  c h a u f f ø r e n  e r  t e o m - w e t  i n d  s  f ø r ø e r  

tankpasseren: 'hh/ad skal du m.ed alle de plngvlner?" "r>et \/td jeg Ikke," 

svarer chauføreren og ryster opgivere p£ hovedet, "Hvad s,å med at køre 

dem hen l Zoologisk have?," spørger tankpasseren. "Fin l de: s varer chauf

føren o g forsvinder. N^ste dag kommer lastbilen Igen Ind pÆ tankstatio

nen, og denne gang sidder der ±00 pingviner pÆ ladet med solbrlllerpA. 

'Hør," siger tankpasseren, "kørte du Ikke t zoologisk have l gÆr?" 

Jo, det var en fin Ide," svarede chaufføren. "{ dag tager vi til stranden!" 
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Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 

fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 
C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 

50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 

produkt, som giver en uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand

baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 

aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 

efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 

overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini

um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 

ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 

hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 

Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Flugger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Telefax 32 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 

I kontortiden træffes: 

formand, kasserer og havneudvalg 

Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 14-15 & tor. kl. 15 -17 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand & Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Bent Knudsen 32 52 21 81 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 
E-mail hegr@slv.dk 

Festudvalg: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

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

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

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

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

R ""SPEEDBÅDSKØREKORT"- 1 
Har du det nye "grønne bevis" ? I 

I 
I 
I 
I 

_ I 
Personer, der har bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer (speedbåde)", 
anses tillige for at have bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". 

Hermed skal forstås: Har du det grønne "Speedbådskørekort" mangler du teorien 
(Navigation) for tillige at få det blå "Duelighedsbevis". 

Personer, der alene har bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" 
anses ikke for at have bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer". 

Hermed skal forstås: Har du det blå "Duelighedsbevis" gælder det også som 
"Speedbådskørekort", men har du kun bestået den praktiske del til 
Duelighedsbeviset kan du ikke få det grønne "Speedbådskørekort" uden 
at aflægge prøve ! 

O 

Det er ikke altid nemt at finde rundt i lovgivningerne, men har du en "speedbåd" af den type som 
kræver det grønne "speedbådskørekort", SKAL du altså have enten det BLA DUELIGHEDSBEVIS 
eller det GRØNNE SPEEDBÅDEKØREKORT (Og INGEN personer under 16 år må i øvrigt føre 
en "Speedbåd" i danske farvande !) 

Har du været ejer/bruger af din "speedbåd" siden 1. juni 1998, kan du vente lidt endnu - Men den 
1. JUNI 2002 er det slut - Til den tid SKAL dine papirer være i orden. (iht. Bekendtgørelse nr iss af 26/3-99) 

KURSUS i SSF: j 
I samarbejde med Nautic Marine laver vi som et forsøg et lokalt 
"Speedbådskursus" i SSF, med afsluttende eksamen ! 

Lørdag og Søndag den 21. - 22. oktober 2000. 

Kurset er forbeholdt aktive medlemmer af SSF, der allerede har 
"speedbåd" i SSF, men som ikke har nogle af de 2 beviser! 

Tilmelding til Henrik Gravesen eller Claus Villadsen på 
kontoret torsdage mellem 1900 og 2030 incl. betaling kr. 700,-
SENEST den 1. oktober. (Gebyret inkluderer prøve og bevis !) 

Billige kvalitetstryksager 
3 SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE o 
z TIL SPECIALPRIS § 
TJ CC 

5 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 
— Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. — 
^ oc 
^ DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

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

20 O H O-SMQffsettfyhi 
v/ Tina og Søren Møller 

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

Forsidebilledet: 
Et kig ud gennem kanalen... 
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Formandens klumme 

Fra ingenting og frem til nu - og hvad så med fremtiden ?? 

Ingen af vores "for- bestående rekreative områder. til Amager Strand Sejlklub i det 
fædre" havde vel i SSF har gjort indsigelser mod denne nordøstlige hjørne, her stopper den 
deres vildeste drøm- placering, og vil i den kommende videre vej mod nord. Hvad kunne 
me forestillet sig den høringsperiode arbejde på, at få det ikke have medført, hvis man 

fremtid i Sundby Sejlforening, som rykket byggeriet længere mod syd. havde fulgt de første planer med at 
vi ser vokse frem i horisonten. Som eksempel på en fornuftig måde fø„re stien. hele veien igennem nord-

Forandringer har vi i flere år vidst at bygge nyt i forbindelse med et v^e ^ave udraderet fiskeri-
ville komme, man kunne vel heller bestående rekreativt område, har jeg foreningerne. 
ikke forestille sig, at Sundby Sejlfor- henvist til det byggeri, som er opført Hele området skal være åbent, altså 
ening skulle blive på det nuværende i Lomma syd for Malmø, hvor der er ingen hegn, og skal ellers indgå som 
område de næste mange år uden et spændende miljø med respekt for en "arkitektonisk integreret helhed". 
ænd™Ser- både fritid °g boli8er- Hvad det kommer Hl at koste at bo 
Hvad er det så for nogen ændringer Har der været andre planer? Ja, ikke der med udsigt til gastank, benzinø 
der vokser frem? Ja, første og så få, nogle har stort set udraderet og vindmøller?? Ja dyrt bliver det, 
fremmest er Østamager "pludselig" SSF og flyttet os ud på sydspidsen af 100 m2 lejlighed for 20.000 kr. pr. 
blevet et meget interessant område, den planlagte udvidelse af "benz- måned, men det er vel meget 
for politikere og "byudviklere" inøen", hvor Københavns Havn rimeligt, når man har en "marina" 18 
(kommunale embedsmænd og planlægger at etablere en lystbåde- skridt væk. 
arkitekter). havn, som "tilfældigvis" får en stør- £r ̂  da den rene ynk? 

Beboerne i vores bagland skal kunne relse/ der kan rumme Sejlklubben _ ne^ der rejser sjg 0gS^ n0gie mu_ 

komme frit og uhindret til vand, Lynetten og Sundby Sejlforening. ligheder for udvikling af SSF, måske 
strand og havn, og samme embeds- Et andet forslag har været, at bygge- ikke helt på de præmisser som jeg 
mænd m.m. synes i den sammen- grænsen skulle starte et stykke inde har gået og drømt om. 
hæng, at vi er nogle uvenlige men- på søndre plads. Chancen for at tiItrække med. 

nes er, er i e ti a er ag an ets Rivieraudvalget, som har forhandlet lemmer, specielt de yngre årgange, 
beboere at komme pa besøg pa vores p. a„e de berørte ters vegne har ffa de nye boligomr4der j bagiandet, 

avneomra e. med Qg svjng £^et ryk^t bygge- er en udfordring som vi har lige 
At vi har kunnet oplyse de selv sam- planerne ud af søndre plads, så foran os, en vigtig og nødvendig ud-
me personer om, at 80% af SSF's grænsen er skellet mod syd, det vil fordring, der skal være med til at 
medlemmer kommer fra baglandet, sige, at byggeriet kan starte 18 meter sikre et sejlermiljø, til glæde for SSF's 
og at der faktisk er adgang til for- fra kajkanten, altså som tidligere medlemmer. 
eningens område i sejlsæsonen fra nævnt en fuldstændig urimelig af- Vl må ikke ,emme< at gennemsnits_ 
morgen til aften, og at lukketheden stand uden hensyntagen til de kom- alderen er ca ^ så hvjs yi ikkfi f.f 

er vores forsøg pa, at holde tyve og mende beboere og nuværende indfanget den ungdom/ der vil 
vandaler pa afstand, interesserer fritidsinteresser. komme , området> vil vi for eksem_ 

em i een øjt. Planen, som er udarbejdet af em- pel ikke på længere sigt kunne 
Nyt stort boligbyggeri er planlagt i bedsmændene og arkitekter, og som tilbyde vores ældre medlemmer 

vores "baghave", og hertil vil jeg poiitikerne skal tage stilling til i den nedslag i kontingent, alene i år har 
sige, at nu har vi i snart 20 år - på næste måneds tid . . træk vi 25 40'års jubilarer. 
vores vej til SSF - passeret ruinhobe ud p.. Det også p. den baggrundi at ̂  

Strandvej, så det er ikke^t spor for At der fra hjørnet ved mastekranen re'sen har valgt' at ga konstruktivt 
tidligt at få fjernet dette klondyke. graves en ca. 2 meter dyb kanal ind i ln i et kommende samarbejde med 

t land, som fortsætter mod syd langs kommunen og bygherre, for at fa 
Sa langt sa godt, men de aktuelle Amager Strandvej og igen ud mod mest muli8 indflydelse på gennem-

? °m' f' ?iaære b°Uger Hge Syd ^t til Øresund, altså som et stort U. førelsen af projektet. 
for SSF er ABSOLUT et MISFOSTER En ^ng er sikket mange spørgsmål 
og UDEN SUND FORNUFT, som Dfr etableres en havnepromenade ^ » hv 8P . 
alene er dikteret af at få så man?e på søndre mole, hvilket medfører, at <>, ,,• r er aiKteret at' at ta sa mange r . ' så det bliver formentlig ikke sidste 
lejhgheder som muligt proppet ind f "lasteskur„et °S gang, jeg vil skrive om denne sa 

på det forholdsvis lille areal mellem ® H»1 Vf I H u" eller at vi 1 bestyrelsen vælger at in-
vejen til Helgoland og vores skel resterende del af søndre plads. formere på anden vis 
mod syd. Det er ligeledes planen, at etablere et 
I virkeligheden er det jo helt AB- stisystem hele vejen rundt langs Jj;ns Gre™ Jensen 

SURD, at placere boliger så tæt på havnebassinerne frem til skellet ind 
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Det står i foreningens love... 

GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 2000 

Søndag den 29. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 

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 1. oktober 1999 kl. 900 

Bestyrelsen 

§4 
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastsætter foreningens 
love og reglementer. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober måned og ind
kaldes med mindst 1 måneds varsel gennem SSF's medlemsblad. 
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis kontingent og 
andre forfaldne ydelser er betalt. 
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og ungseniorer har stemmeret. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet, og et stem
meudvalg på mindst 3 medlemmer. 

§5 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 
skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før generalforsam
lingens afholdelse. 
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig afstemning og med 
mindst 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. 
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning og afgøres ved almin
deligt stemmeflertal. 
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning med almindeligt 
stemmeflertal, medmindre dirigenten eller forsamlingen ønsker skriftlig 
afstemning. 

§ 6  
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af: 

1 formand, 
1 sekretær, 
1 kapsejladschef, 
1 skolechef, 
1 ungdomsleder, 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant, 
3 havneudvalgsmedlemmer, 
1 formand for klubhus og bygninger 
og 1 festudvalgsformand. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen således: 
I oktober: 

Formanden, 
kapsejladschefen, 
ungdomslederen, 
2 havneudvalgsmedlemmer, 
formanden for klubhus og bygninger 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

I marts: 
Sekretæren, 
skolechefen, 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten, 
1 havneudvalgsmedlem, 
festudvalgsformanden 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Herudover vælges i marts: 
Medlemsbladets redaktør, 
1 måler, 
1 revisor 
og 1 revisorsuppleant. 

Revisorer og målere vælges for 2 år ad gangen, med en ved hver gener
alforsamling i marts. 
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og kasse-rersuppleant, 
der begge vælges i oktober. Valgperioden er lig med foreningens regn
skabsår. 
Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og bogføring efter princip
perne i bogføringsloven. 
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted. 
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været A-
aktivt medlem i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller enstemmigt 
godkendes af generalforsamlingen som valgbar. 
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Panik i Miljøministeriets 
Pølsemaskine 
Af Hans Guldager 
Dansk Sejlunions Miljøkonsulent for østersøkredsen 

ttti? kan l(tvc m< 

Sejlerne og deres organisationer 
blev taget med bukserne godt nede 
om haserne, da Miljøministeren 
tankeløst pressede regler igennem 
om at hver havn gratis skulle stille 
pumpeanlæg til rådighed for både 
med toilettanke. 

Reglerne skulle gælde fra 1. juli i år 
og gælde alle både med toilettanke 
bygget efter 1. januar 2000. Da re
glerne kun vedrører nye både vil der 
ikke blive tale om ret mange 
tømninger de første par år. Et pum
peanlæg koster typisk kr. 30.000 
uden moms plus kloak og elinstalla
tioner. Men fra år 2005 kræves at alle 
fartøjer med søtoiletter har in
stalleret tankanlæg i båden som kan 
tømmes fra land. Ifølge Dansk 
Sejlunion skal der inden da in
stalleres tankanlæg i 30.000 danske 
lystbåde. 
I reglerne indgår den bestemmelse 
at tankanlægget kan tømmes til søs, 
hvis man er 12 sømil fra enhver kyst. 

Overtrædelser kan straffes med 
bøde og fængsel i op til 2 år. 
Uanset ovennævnte regler er det 
foreløbig tilladt at forrette det 
fornødne i en spand som så tømmes 
ud over rælingen. 

Det siger sig selv at disse bestem
melser medførte kraftige protester 
fra bla.a. Dansk Sejlunion og den 
nystiftede Forening af Lystbåde
havne i Danmark. 
Eksperter på området rystede på 
hovedet over at embedsmænd uden 
nogen forstand på lystbådehavne og 
mangel på viden om sejlernes almin
deligvis positive holdninger til et 
rent miljø. 
De tider er for længst forbi hvor en 
sejler tømmer sit toilet eller pøs i en 
havn. Og til søs! har Miljøstyrelsen 
på opfordring af Sejlunionen måtte 
erkende at der ikke findes en eneste 
dokumenteret undersøgelse der vis
er at toiletaffald fra lystfartøjer 
udgør et miljøproblem, men mener 

at det i stedet udgør et hygiejnisk og 
æstetisk problem. 
Sejlunionen og Foreningen af 
Lystbådehavne har foreslået en afs
tand for tømning af toiletaffald på 1 
sømil fra kysten og ønsker en 
nærmere definition af hvad en havn 
er, for ikke at risikerer at der skal op
stilles modtageranlæg for toiletaffald 
på hver eneste anløbsbro. 
Formanden for Dansk Sejlunions 
miljøudvalg, tidligere formand for 
Horsens Sejlklub Carl Gerstrøm ud
taler at Svend Auken kan lave alle 
de regler og bekendtgørelser han vil, 
men hvis sejlerne synes at de er 
åndssvage, overholder de dem al
ligevel ikke. For den miljømæssige 
belastning når en lystsejler skyller 
ud er det rene ingenting. 
Det svarer til , at reglerne for land
mænds brug af kunstgødning pr. 
hektar også skulle gælde for al
tankasser. 

De massive protester gjorde alligevel 
stærkt indtryk på Miljøministeren. 
Dansk Sejlunion modtog 3 dage før 
reglerne skulle træde i kraft, besked 
fra Miljøstyrelsen at ministeren har 
udsat ikrafttrædelsen til 1. april 
næste år. 

Afslutningsvis skal det tilføjes, at 
danske sejlere gerne vil både værne 
og forbedre vandmiljøet. Vi ophold
er os jo selv i det. Men reglerne skal 
være fornuftige og praktiske og un
der medvirken af os der færdes i 
havn og på vandet. 



mandag den 28. august 2000 

Afbud fra Erling Jørgensen. 

Budgetsammenligningen for første 
halvår blev gennemgået, og man 
måtte konstatere, at budgettet stort 
set følges som planlagt. Ekstra
udgifter på havn og plads skyldes 
diverse nybygninger på havnen. 

Det blad, som DS vil udsende til 
samtlige medlemmer i stedet for 
Bådnyt (4 X årligt), vil for SSF's ved
kommende betyde et øget kontin
gent til DS på kr. 8 årligt pr. med
lem. Bestyrelsen besluttede at ændre 
sin indstilling til et ja til tillægget. 

Generalforsamlingen: 
De bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg, er alle villige til genvalg. 

Bestyrelsen er enige om, at plads
manden skal have større indflydelse 
på sit arbejde, så han bedre kan 
tilrettelægge sin arbejdsdag. Det un
derstregedes, at pladsmanden refer
erer til bestyrelsen gennem 
havneudvalget, dog således, at én 
person i udvalget varetager den 
primære kontakt og arbejds-
delegering (pt. Bent Knudsen) 
Der skal ske en justering af havnere
glementet, så det passer til 
lovkravene m.h.t. speedbåde. 

Punkt 1. Protokol: 
Referaterne fra de seneste to møder 
har endnu ikke været trykt i bladet, 
men de har været ophængt på 
bestyrelseslokalet og afleveret til 
redaktøren. Der var ingen kom
mentarer til dem. 

Punkt 2. Beretning: 
Posten blev gennemgået og fordelt, 
herunder anordninger fra miljø- og 
elvæsen, brandtilsyn m.fl. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Forskellige mangler på pladsen 
(brønde og cykelparkering) og på 
parkeringspladsen vil snarest blive 
udført af entreprenøren. 
Brugerne af "Bollen" skal have et 

kursus i optagning af ankeret med 
det nye ankerspil. Desuden skal der 
foretages en justering af oprulnings-
forholdet for kæden. 
I sommerens løb er der endnu en 
gang ydet en stor arbejdsindsats af 
havnesjakket, hvilket bestyrelsen er 
meget taknemmelig for. 
Der er intet nyt om uddybning af 
renden. 
Pladsmanden opfordres til at deltage 
i et havneseminar, der afholdes i 
Kerteminde. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der er udført nogle småreparationer 
af låse. 
Elo ser på et uopfordret tilbud fra et 
tømrerfirma angående foldedøren. 

Punkt 5. Fester: 
Søndag den 19. sept. kl. 13 tager 
bestyrelsen på udflugt med m/s Øby. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Der holdes motorlærekursus for alle, 
der skal til prøve. Ca. 11 elever 
ventes at skulle til praktisk prøve i 
sejlbådene og evt. to til motorbåd-
sprøve i "Bollen". 
I gangen er der ophængt et opslag 
om tilmelding til et week-endkursus 
i "speedbådskørekort". I første om
gang er det for personer med et akut 
behov. Tilmelding torsdage i kontor
tiden til skolechefen eller ungdom
slederen. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Der blev aftalt en løsning omkring 
problemerne med U-nøglen. 
I forbindelse med udarbejdelsen af 
et computerprogram fra DS til brug 
for planlægning af sejlruter ind
sendes oplysninger om SSF. 
Flytningen fra det gamle røde hus til 
det nye juniorhus er snart fuldført. 
Kun i et lille lokale beholdes til fjern
lager. 
Der mangler el i grejskuret, under 
halvtaget og i omklædningsrum
mene i containeren. Der må sættes 
elektriker til at udføre arbejdet. 
Den 9. sept. holdes klubmesterkab 

for optisejlere og aktive minijunior
er. Der resterer endnu et par stævn
er, men ellers har sæsonen været lidt 
død. 
Sommerturen til Horsens med delt
agelse i juniorm DM tog 14 dage. 
Den 6. sept. deltager vi i 
Ungdomskredsmødet. 
Der arbejdes på at skaffe småspon
sorer til dannelsen af et spon
sorteam. 
Det administrative arbejde med 
rekrutteringer o.l. udsættes til efter 
sæsonen, men der er mærket en sti
gende interesse udefra. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Der er afholdt "Broræs" og med 
samme antal deltagere fra SSF som 
sidste år - nemlig 20. Da stævnet er 
for alle opfordres flere til at deltage. 
Afslutningen på molen i Dragør var 
hyggelig-
Der er lavet et logo til DM i folke
både til næste juli. 
10. sept. holdes klubmesterskab. 
21.-23. sept. Ballad og NF-stævne 
24. sept. Forterne Rundt og 30.C 
sept.-l. okt. sejles om 
Larchmontpokalen som årets sidste 
arrangement. 

Punkt 9. Motorbåde: 
2. sept. er der Fisketur. Henning se
jler "Bollen" for de deltagere, der 
ikke selv har båd. Den 3. sept. arran
geres der boulle/petange på nordre 
plads. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Nødstigernes trin skal males hvide. 
Vagtordningen afholdes på samme 
måde som sidste sæson. 

Punkt 11. Bladet: 
Redaktøren efterlyser stadig medar
bejdere. 
Indholdet af det seneste blad blev 
diskuteret og vil blive taget op ved 
førstkommende bestyrelsesmøde. 

Punkt 12. Evt.: 
Formanden skriver endnu et brev til 
borgmester Kramer Mikkelsen. 
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Østersøkredsen holder møde i 
Kastrup Sejlklub den 4. sept. 
Der blev orienteret om planerne for 
"Det maritime Ungdomshus" 
(Kvartersløft-projekt) 
Der gøres opmærksom på at lågen 
skal stå åben i henhold til en gener-
alforsamligsbeslutning. 
Telefonen på nordre mole vil blive 
låst af indtil den kan flyttes. 
Der opfordres til, at "Broræs" til 
næste år holdes samme dato som i 
år, så der kan blive sammenfald 
med "Sejlernes Dag". 

Mødet slut 21.45 
Jens Green Jensen 

Formand 
Bjørka Schandorff 

Referent 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Birgit Darmer 
GL Kirkevej 14, 2770 Kastrup 
Peter F. Dresler 
Lombardigade 27, 2300 S 
Peter H. Enemark 
Mjøsensgade 7, 2300 S 
John Hansen 
Lyngborgvej 27, 2770 Kastrup 
Bent Hundevadt 
Biens alle 12, 2300 S 
Leif Musante 
Biens alle 3, 2300 S 
Anders H. Møller 
Brøndby Nordvej 92, Brøndby 
Kurt H. Petersen 
Værnedamsvej 3A, 1819 F 
Elinor Siig 
Ålandsgde 33, 2300 S 
Henrik Svan 
Borgm. Fischersvej 4, 2000 F 
Erik K. Thomsen 
Ramundsvej 19, 2300 S 
Niels Vinther 
Mågevej 72, 2400 NV 
Joan Wischer 
Strandgade 47, 1401 K 

BADODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSM;NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBIEKLÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/ BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ (fl 
GAVBARTIKL 

OG FITTINGS 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

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

MARITIM MODE 

ERVICE 

Heller's Yachtværft 
& Udstyr 

NAVMAN 500 m/ intern antenne 
* en rigtig g od GPS til jolle og mindre både. 

Qr 
JOa 

'O 
ejl. udsalgs pris 

.,-2299 
Butik med alt i udstyr 

Hempel 
filasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg 

Suzuki forhandler 
Alt i f iskeriudstyr 

Maritim beklædning 

m.m 

Gode Parkeringspladser 

Bus nr 9, 36, 2505 

Motorvejen til Kastrup 
Tog til Lufthavnen 

Forsi kri ngskader 

Fribordslakering 

Hempelosmosecenter 

Reperation af træ- og glasf iberskader 

Installation og reperation af bådmotorer 

Smedeværksted 

Bedding til 15 ton 

Åbningstider: 

Man- fredag 9.00 - 17.00 

Lørdag 9.00 - 14.00 

søn-helligdage(l5/3-l5/7) 9.00 - 14.00 

Vor fiskerispecialist 

ELLEN OSTENFELDTvil være på sin pind 
TIRSDAG OG TORSDAG 
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Farvandsområder 
og vejrstationer Islandsryggen 

Mykines 

\3"Akrabcry Fyr Tampen 

Munkegrund j 
iPljlfumi 

JOrkney/ 
Shetland ( / Farvandet vest 

j for Hebrideme ;U(sira Kirk«all Pljiform 
Se detailkort 

Sydlige 
' Utsira< Aberdeen 

I IOIhii).'. Fladen 
Fisker • Malin 

Sydøstlige 
Østersø Gorm Tvfienioulh i 

Tyskebugt 
Uriclliii|;lon Platform 

Cuxhavcn 
Humber 

Thames 
Manston 

Dover 

!* Plymouth 

Kun i perioden fra 1. januar til 30. april 

Stormvarsel udsendes, når vindhastigheden 
ventes at blive 25 m/s (10-12 Beaufort) eller 
mere og det ikke kun er lokalt. 
Kulingvarsel udsendes, når vindhastigheden 
ventes at overstige 14 m/s (7-9 Beaufort). 
Hårdvindsvarsel udsendes for farvandene 2-5 
samt Limfjorden, når vindhastigheden ventes 
at overstige 11 m/s (6 Beaufort) og i perioden 
1. maj til 31. oktober også for farvandet syd 
for Esbjerg. 

iVaderocme 

Skagerrak 

Sydlige 
Utsira Skagen 

Trubaduren 
Frederikshavn! 

Fisker 

Kattegat 

\ Anholt C~~] v )  Thyborøn 

(^-Jyllands Vadero 

NakWfcoved 
lelsingborg 

^ "Sundet 

Hessel o 
Aarhus 

Gniben 
Østersøen omkring 
Bornholm Røsnæs 

Falsterbo lanjiiierodile Islerrenden 

lomo )Bønsvig Slrand 
l yr Tyskebugt ^ 

Arknna 

'tiger- ) Gedser Odde^o 

Østersø 
")l lelgoland 



Det levende søkort 
-årets nyhed for fritidssejlere 

Gennem det sidste halvandet år har 
Dansk Sejlunion sammen med Kort 
og Matrikelstyrelsen, Søfartsstyrel
sen og Farvandsvæsenet arbejdet på 
at samle mange af de informationer, 
som sejlere og mennesker med lyst 
til sejlads har brug for. Resultatet er 
blevet til DET LEVENDE SØKORT, 
som kommer på markedet først i no
vember 2000. 
Det levende søkort indeholder alt, 
hvad du har brug for til sejladsplan
lægning. Du kan nu sidde hjemme 
og foretage din planlægning uden at 
skulle tømme reolhylderne - alt er 
samlet på én cd. Når planlægningen 
er tilendebragt, kan det hele printes 
og tages med på turen, ligesom way-
points og ruter kan uploades til bå
dens GPS'er. 
Tager du den bærbare pc med i bå
den og tilslutter GPS'eren kan du 
følge sejladsen på Det Levende 
Søkort og samtidig få nyttige infor
mationer om din position i forhold 
til den planlagte rute. 
Det Levende Søkort er efter vores 
vurdering et ualmindeligt stærkt 
værktøj for fritidssejleren. 

Det levende søkort indeholder 
blandt andet: 
• Alle danske søkort. 
•Way points. 
• Havneplaner og informationer om 

alle danske lystbådehavne. 
•Tilslutningsmulighed til de alminde 

ligst forekommende GPS'ere. 
• Mulighed for print af kort og infor

mationer. 
•Værktøjer til sejladsplanlægning. 
•Oversigt over oplevelser på land. 
• Alle danske surf og sejlklubber 

med informationer. 
•De bedste surfsteder i Danmark. 
•Forslag til gode sejlspots fundet af 

lokale folk. 
•Links til nyttige sejlerhjemmesider. 
• Egen hjemmeside for Det Levende 

Søkort. 
• og meget mere. 

Det Levende Søkort sælges til en vej
ledende pris af 500 kr. 

Systemkrav: 
Standardmaskine Windows 98 

Medlemstilbud! 
Medlemmer af sejlklubber under 
Dansk Sejlunion kan købe Det 
Levende Søkort til en medlemspris 
af 400 kr. inkl. forsendelse. 

Bestilling sker ved at indsende ne
denstående kupon til Dansk Sejl
union og vedlægge en check på 400 
kr. eller ved på posthus eller i bank at 
betale på girokort 647-1633 med an
givelse af navn, adresse og formål. 
Bestillingen kan også afgives på 
ds@sejlsport.dk med oplysning om, 
hvorledes indbetalingen er foretaget. 

SENDES TIL: 
DANSK SEJLUNION 
IDRÆTTENS HUS 
2605 BRØNDBY 

Undertegnede bestiller hermed Det Levende Søkort... 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Sejlklub: 

Kr. 400 er indbetalt på: Check Q Giro 647-1633: |~| 

SENDES TIL: 
DANSK SEJLUNION 

IDRÆTTENS HUS 
2605 BRØNDBY 
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Sejlerskolen 

Lørdag d. 5. og søndag d. 6/8 havde 
sejlerskolen sin årlige weekendtur, 
som i år gik til øen Hven i øresund, 
dette var ikke nogen overraskeelse, 
det plejer den jo. Som gæstehavn 
blev valgt Kyrkbacken, heller ikke 
dette var nogen overraskelse. Der 
deltog 6 både og de var ; Amanda, 
Xantippe, Tally Ho, Nielsen IV, 
Esmeralda og Molly, hvilket var 
ganske flot, men der er plads til 
flere. Der deltog også 4 elever !! 
hvilket nok var lidt skuffende, prøv 
og mød op næste år !!. Sejladsen 
nord på foregik i jævn til frisk vind 
på ca 6-8 ms fra vest og nordvest, 
hvilket gav en ganske hurtig sejltid 
på ca 2V2 time. Vejret var overskyet 
uden regn. 
I kyrkbacken var der ikke så 
overfyldt med Rungsted både som 
der plejer at være, så det lykkedes at 
placere SSF bådene i det nordøstlige 
hjørne af havnen. Om aftenen blev 
der tændt op i diverse grills og den 
medbragte mad blev tilberedt. 
Under middagen spillede Steffen på 
harmonika og guitar, dog ikke samtidig. 
Søndag formiddag blev traveskoene 
fundet frem, vi skulle ud og gå den 
sædvanlige tur øen rundt, i 1999 
blev traveturen aflyst p.g.a. dårligt 
vejr! Så nu skulle der tages revance. 
Stjerneborg og Uranienborg blev 
besøgt, alle de gamle sten lå 
tilsyneladende som de plejer og 
Tycho Brahe stod stadig og spejdede 
op imod stjernerne. I Backvicken var 
der pause så folk kunne nyde en is. 
Hårde danske kroner er brugbare 
overalt på øen og man får også 
tilbage i danske, dog er vek
selkursen ikke særlig farvorabel idet 
der veksles lige over. Norreborg 
blev også besøgt, også her var der 
stop og isspisning inden turen gik 
op ad bakken tilbage til Kyrkbacken. 
Klokken 15 begav bådene sig hje
mover. Der var dog visse betæn-ke-
ligheder en overgang, fordi det kort
varigt blæste ganske kraftigt op til 
ca 12 ms fra NV hvilket gav ganske 
stor brænding i havnehullet, men 

som bådene stævnede ud faldt vind 
til 6-8 ms og sejladsen mod sundby 
forløb næsten helt problemfrit. Dog 
var der en enkelt motor som satte ud 
under udsejling fra havnen, men 
hurtig indgriben fra skipper og gast 
- op med storen - falde af - få styre
fart - fri af molen og op med fokken, 
kurs 180 grader og hjemad. Alle bå
dene var hjemme indenfor et kvarter 
klokken ca 1800. 
Herefter var der "after weekendtur" 
ved skolebådene og i klubhuset. Tak 
for en hyggelig tur !! 

Nu er sæsonen ved at gå på hæld, 
husk at melde jer til eksamen, hvis i 
og jeres instruktør mener i er klar til 
at gå op til prøve. Hvis i har bestået 
navigationen skal i medbringe et 
pasbillede til det endelige blå bevis. 
Eksamen er i år Lørdag d. 30-9 med 
reservedag søndag d. 1-10. 
Fredag d. 6-10 er der afslutning for 
sejlerskolen med hyggelig sam
menkomst i Pejsestuen klokken 1900. 
Lørdag 7-10 og søndag 8-10 er der 
afrigning af bådene klokken 1000, 
mød op og hjælp til, så går det nemt 
og smertefrit. 
I slutningen af oktober (Datoen er 
endnu ikke fastsat) er der 
havnerundfart i Københavns 
kanaler med stop forskellige steder i 
byen. Sandsynlig dato er enten 
Lørdag d. 21 eller Lørdag d. 28 
klokken 900 Kig efter opslag i hav
nen. 

Med sej lerhilsen 

Claus Villadsen Skolechef 

-fra & til medlemmerne 

Tak for opmærksomheden ved 
min 70 års fødselsdag. 
Med SSF hilsen 

Grethe medl 892 

Det var en elefan t der trådte 
i en myretue. Det blev 
myrene blev så g 
de sprang op på 
F)a plpfanfrpri ri 

ale over, at 
elefanten. 

/QfpHp cicr l—J W C. Jl V i Cl XLV V- 1 l i 

faldt alle myrei 
gelig af, undtage 

y £> LCCIC ^*£3 

le selvføl-
n en enkelt 

som blev hængen 
Da de andre m 
deres ven endnu 

de. 
yrer så at 
sad fast på 

elefanten råbte dc 
- Bare tag kvælerl 
så skal vi nok spa 

?res leder; 
:ag på ham, 
snde ben! 

- Vi kan lære me 
af myren! 
eneste dag 
ten og hva 
bliver? 
Elev: - At en 
træder på den.. 

a morgen 
tror I resultatet 

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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Aktiviteter 2000 
Kapsejladser 
Torsdag 28. september Aftensejlads 
Lørdag 30. september Larchmont cup 
Søndag 1. oktober Larchmont cup 

Andre arrangementer i SSF 
Lørdag 30. september Sejlerskolen. Eksamen, duelighedsprøven, praktisk del. 

Søndag 1. oktober Sejlerskolen. Reservedag for eksamen, duelighedsprøve 

Fredag 6. oktober Sejlerskolen. Afslutning for sejlerskolen med sammenk< 

Lørdag 7. oktober & Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de er 

Søndag 8. oktober Sejlerskolen. Afrigning af bådene, således at de 

Lørdag 14. oktober & Sejlerskolen. Rengøring m.v 

Søndag 15. oktober Sejlerskolen. Rengøring m.v af bådene fortsat. 

Lørdag 21. oktober Standernedhaling 
Søndag 29. oktober Generalforsamling 

?. oktober Den årlige havnerundfart 

Vinteraktiviteter 2000/2001 
Onsdag 4. oktober Navigation 

^ ?. oktober Tovværkskursus start 

Seniorerne 

Onsdag den 30. august tog 
vi til Dragørfortet. Det var de
jligt vejr, og det blev en interes
sant tur. 
Mester Bent fortalte os om 
fortets historie og desværre 
snarlige luk-ning. 
Vi kan takke Michael for endnu 
en god tur. Man må sige at 
samme Michael med liv og sjæl 
lever op til sin nye værdighed 
som sjakbajs for os gamle. Men! 
-Nu skal vores otium jo heller 
ikke kun være skovture og røde 
næser. Hold lidt igen så vi når 
at komme hjem fra den ene tur, 
før vi er på vej til den næste! 

Lidt jammer igen! 
Vi måtte, som så ofte før rykke 
ud med skovl, spand og klude 
før vi kunne bruge jollehuset. 
Det er en skam, nu hvor det er 
gjort i orden og brugbart for 
alle, at der er nogle få, der ikke 
evner eller ikke gider rydde op 
efter sig. Papir, aske, spildt so
davand o.s.v. 
Resultatet må vel blive, at de får 
forment adgang! Ja, så må de 
nøjes med at svine hvor de bor. 

206 Søren 

^l l . u i r 

o n TTr 

so / \ ^ 

^ R SV 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 

fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 
C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 

50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 

produkt, som giveren uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand

baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 

aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 

efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 

overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini

um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 

ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 

hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 

Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Flugger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Telefax 32 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900- 2030. 

I kontortiden træffes: 

formand, kasserer og havneudvalg 

Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 14-15 & tor. kl. 15 - 17 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand & Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Bent Knudsen 32 52 21 81 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 
E-mail hegr@slv.dk 

Festudvalg: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Kark K. Thorup 32 58 43 11 

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

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

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

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

Aldersfordeling i SSF 
September 2000 

Gennemsnitsalder: 50,39 år 
Yngste medlem : 1 år - Ældste medlem 87 år 

Antal medlemmer: 957 (Beregnet på 924 medlemmer, 33 har ikke opgivet alder) 
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Alderen inddelt i grupper af 10 år 

Grafisk opstilling af medlemmernes aldersfordeling i Sundby Sejlforening 
Udarbejdet af pc. 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

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. 

SMQffsettryk 
v/ Tina og Søren Maller 

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79 
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Forsidebillede: 
Model af Sundby havn, som den måske skal se ud i fremtiden. 
Foto: Grete Plesner. Rapport om Ny Amager Strandpark 
Københavns Kommune. Økonomiforvaltning, juli 2000 
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Alle kan deltage i denne 
hyggesejlads rundt i 
Københavns Havn 

Både 
StOrØ Og små 

både 

En rigtig 
familiesejlads 

Vi mødes på 
Søndre mole kl 930 

til en lille en. 

Start fra SSF kl. 1000 

Budgetforslag 2001 
Indtægter: Jan.kvt Apr.kvt. Juli kvt. Okt. kvt. la i t  Ar 2000 Ændring 
Kontingent 330,000 300,000 630,000 630,000 0.00% 
Fast plads 550,000 550,000 550,000 0.00% 
Vinterplads 50,000 50,000 50,000 0.00% 
Indskud/vagt 0 10,000 40,000 50,000 50,000 0.00% 
Skurleje m.v. 70,000 70,000 70,000 0.00% 
Indtægter i alt 950,000 10,000 390,000 0 1,350,000 1,350,000 0.00% 

Udgifter: 
Materialer m.v 190,000 90,000 90,000 90,000 460,000 400,000 15.00% 
Arbejdsudgifter 128,000 217,000 60,000 60,000 465,000 465,000 0.00% 
Havn & plads i alt 318,000 307,000 150,000 150,000 925,000 865,000 6.94% 
Klubhus 20,000 10,000 10,000 10,000 50,000 100,000 -50.00% 
Bladet 25,000 25,000 25,000 20,000 95,000 95,000 0.00% 
Fester 3,000 10,000 6,000 10,000 29,000 25,000 16.00% 
Administration 10,000 9,000 9,000 9,000 37,000 37,000 0.00% 
Bestyrelse 2,500 2,500 2,500 7,500 15,000 10,000 50.00% 
Sejlerskole 8,000 13,000 1,000 3,000 25,000 25,000 0.00% 
Juniorer 20,000 40,000 20,000 20,000 100,000 100,000 0.00% 
Kapsejlads* 4,500 11,500 13,500 5,500 35,000 40,000 -12.50% 
DM for folkebåde 20,000 20,000 0 100.00% 
Motorbåde 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 0.00% 
Reserve 0 0 0 0 0 34,000 -100.00% 
Renter 2,000 6,000 2,000 5,000 15,000 15,000 0.00% 
Udgifter i alt 434,000 435,000 240,000 241,000 1,350,000 1,350,000 0.00% 

Kvartalets likviditet 516,000 -425,000 150,000 -241,000 
Akkumuleret likvid. 516,000 91,000 241,000 0 

3 



GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 2000 

Søndag den 29. 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 

Følgende er på valg: 

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 til generalforsamlingen den 29. oktober 2000 

Forslag 1. 
Jeg foreslår herved at Sundby Sejlforening tilmeldes bankernes betalingsservice, for herved at gøre det lettere for 
medlemmerne at betale kontingent og pladsleje etc. 
Det vil også være en fordel for klubben, der herved får det lettere med hensyn til medlemmer der ellers skal rykkes. 

Medlem nr. 549 Flemming Voss 

Forslag 2. 
Ændringsforslag fra bestyrelsen; 

Havnereglementet: § 7 
Ved betaling af havneplads og forevisning af forsikringskvittering udleveres et farvet, nummereret årsmærke. Dette 
påklæbes fartøjet, således at det ses tydeligt fra landfast fortøjning såvel som når fartøjet står på land. Mærket påklæbes 
umiddelbart efter, at fartøjet er blevet søsat. Endvidere kan der uddeles et antal mærker af en anden farve til fartøjs
ejere, der har meddelt, at de ønsker en låneplads i havnen det pågældende år. 
Arsmærker til fartøjer med fast plads skal være afhentet på kontoret og påsat fartøjet senest 15. maj. Undladelse heraf 
medfører et gebyr på kr. 200,-. 
Hvis fartøjet ikke er søsat 15. maj, skal medlemmet skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. 
Undladelse heraf vil medføre, at pladsen uddeles som låneplads. 
Medlemmers fartøjer, der er henlagt uden gyldigt årsmærke, kan af havneudvalget straks tages på land eller flyttes, uden 
varsel og for ejerens regning og risiko. Derudover betales en bøde på kr. 500,-, der tilfalderfore ningen. 

ændres til: 
Havnereglementet: § 7 (ændring af hele paragraffen) 
Ved betaling af havneplads udleveres et nummereret farvet årsmærke. Dette mærke påklæbes fartøjets skrog således at 
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det tydeligt kan ses fra landfast fortøjningsende når fartøjet er søsat. Endvidere kan der uddeles et antal mærker af an
den farve til fartøjsejere der rettidigt har meddelt at de ønsker en låneplads i havnen. Arsmærker eller lånepladsmærker 
skal være påklæbet fartøjet inden søsætningen og således indikere at pladsleje er betalt. Arsmærket eller lånepladsmær-
ket skal blive siddende på fartøjets skrog ligeledes når dette står på land. Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens 
eget ansvar og såfremt reglen ikke overholdes, vil fartøjet straks blive taget på land for ejerens regning og risiko. Ud 
over dette betaler det pågældende medlem en bøde på kr. 500,00 der tilfalder foreningen. Såfremt fartøjet ikke er søsat 
senest den 1. juni, skal medlemmet inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. 
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som låneplads hele det pågældende år. 

Motivering: 
Som havnereglementes § 7 er udformet i øjeblikket, er det ikke muligt for havneudvalg/pladsmand at kontrollere 
forholdende ordentligt omkring de fartøjer der har plads på land eller i havnen. Uanset at en del af fartøjerne vil være 
dækket af pressenninger, når de står på land, vil det ved hjælp af årsmærket altid være muligt at finde frem til ejeren 
såfremt der sker tyveri eller skade på fartøjet. At det ikke er hensigtsmæssigt at placere årsmærker på masten eller over
bygningen på fartøjet må vel fremgå af ovenstående ændring af paragraffen. 

Forslag 3. 
Ændringsforslag fra bestyrelsen; 
Forklaring: Gennemotreget tekst er tekst der slettes ved godkendelse af forslaget. 

Den med kursiv skrevne tekst er tilføjelser til gældende tekst! 

Havnereglementet: 
§ 1. Havneplads og plads på land kan kun tildeles A-aktive medlemmer med fritidsfartøj. 

Dog kan Junior-medlemmer tildeles plads på land til ét fartøj til eget brug. 

§ 2. Medlemmer, der får tildelt havneplads efter 1. januar 1995, skal have bestået duelighedsprøven for lystsejlere, en 
af Søfartsstyrelsen godkendt prøve*. 
Medlemmer der tildeles plads på land efter 1. januar 2001 skal, hvor fartøjets art kræver det iht. gældende be
kendtgørelser, have bestået den af Søfartsstyrelsen foreskrevne prøve. 
Medlemmer der har fået tildelt havneplads eller plads på land skal til enhver tid opfylde gældende bekendt
gørelser om "prøver"*fra Søfartsstyrelsen. 
For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer eller fører af et fartøj, på forlangende af havneudvalget, aflægge 
en manøvreprøve for at vise, at den pågældende kan manøvrere fartøjet. 

§ 3. Alle fartøjer, herunder joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter, skal være tydeligt mærkede med navn og hjemsted. 
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller andre føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings havn uden 
selv at være om bord som ansvarshavende, med mindre den, som skal føre fartøjet, har duelighedsbevis bestået 
en af Søfartsstyrelsen godkendt prøve*, og er medlem af en anerkendt sejl- eller motorbådsklub. 

§ 4. Fartøjer, der anvises plads i havnen eller på land, skal forud synes og godkendes af havneudvalget, som kun må 
godkende fartøjer i velholdt stand. 
Ejere af fartøjer, der iht. gældende bekendtgørelser kræver, at førere af fartøjet har bestået en af Søfartsstyrelsen 
godkendt prøve* er pligtig at orientere havneudvalget herom forud for anvisning af plads. 
Hvis havneudvalget mener, at et fartøj ikke kan godkendes, træffer bestyrelsen endelig afgørelse. 
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en sådan orden og stand, som må kræves af et fritidsfartøj, kan af 
bestyrelsen bortvises fra havnen. 

*) 
Minimum Søfartsstyrelsens "Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere" eller hvor dette foreskrives "Prøve for førere af 
visse motordrevne fritidsfartøjer". 

Motivering: 

Ad § 1: 
Bestyrelsen ønsker at sikre sammenhæng mellem havnereglementet og foreningens love § 13. 

Ad § 2, § 3 & § 4: 
Bestyrelsen søger med disse ændringer at opdatere foreningens reglementer i overensstemmelse med gældende lovbe
kendtgørelser samt sikre at foreningens besluttede praksis om "duelighedsprøver" er sammenhængende med princip
perne, Søfartsstyrelsen fastsætter. 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 25. september 2000 

Kassereren gennemgik budgetsam
menligningen for gældende kvartal 
og bemærkede, at årsregnskabet 
ville vise et noget større underskud 
end oprindeligt ønsket. 
Han forelagde sit forslag til det nye 
budget og gjorde opmærksom på de 
nye regler for tilskud fra FOS, der 
har som konsekvens, at der skal 
føres logbog over tidsforbruget i u-
afdelingen. Forslag til udformningen 
af logbog blev givet til u-lederen. 

Inden selve dagsordenen blev føl
gende to punkter behandlet: 
a) Et nyt punkt på dagsordenen til 
bestyrelsesmøder som punkt lb: 
Eksterne forhold, der berører SSF. 
Det skønnes nødvendigt så længe 
der arbejdes med planerne for om
rådet (boligbyggeri m.m.) og disse 
områder berører forholdene for 
klubben. 
b) Generalforsamlingen: Bestyrelsen 
gennemgik kassererens budget
forslag og justerede punktet om
kring kapsejlads. Man enedes om at 
det kommende NF-stævne skal have 
et særskilt punkt. Budgettet for 
stævnet foreligger endnu ikke. Det 
er bl.a. afhængigt at sponsortilskud. 
Et forslag fra Fl. Voss om at tilmelde 
SSF til PBS blev drøftet. Kassereren 
ønsker at bibeholde det nuværende 
system, da han derved lettere kan 
påføre diverse ekstrabeløb. 
Generalforsamlingen afgør, hvilken 
betalingsform, der skal bruges. 
Man fandt forslag til dirigent. 
Bestyrelsens forslag til justering af 
havnereglementets §2 om due-
lighedsbevis trykkes i bladet. 

Punkt 1, Protokol: 
Alle bestyrelsesreferater har været 
bragt i bladet. *) 

Punkt lb, Eksterne forhold, der 
berører SSF: 
Punktet skal især være med til at 
fastholde opmærksomheden på ud

viklingen omkring det planlagte 
byggeri syd for SSF. 
Formanden har skrevet til over
borgmesteren for at få afklaret SSF's 
situation m.h.t. lejemålet af hensyn 
til klubbens aktiviteter i form af 
vedligeholdelse og investeringer 
bl.a. i det maritime ungdomshus. 
Som planerne er nu indebærer de 
flytning af masteskur m.m og ind
skrænker området, hvor bådene kan 
stå, betydeligt. Claus Larsen-Jensen 
har reageret med at skrive et følge
brev til overborgmesteren. Denne 
har den 15. sept. meddelt at han for
ventede snarest at kunne svare 
Larsen-Jensen. Dette svar er endnu 
ikke modtaget, men når EU-af-
stemningen er overstået vil SSF's ud
valg skrive igen. Udvalget består 
foruden formanden af Bent Knudsen 
og Erling Jørgensen. 
Bent opridsede hvilke konsekvenser 
han ser byggeriet vil få for SSF. 

Punkt 2, Beretning: 
Intet særskilt. Den indkomne post be
handles under de relevante punkter. 

Punkt 3, Havn og Plads: 
Der er ryddet op i en del af de gamle 
bådvrag på pladsen og havneudval
get og pladsmanden vil nu gå igang 
med at få fjernet gamle joller m.m., 
der ligger spredt rundt på pladsen. 
Det er med glæde bemærket, at der 
nu altid er ryddeligt og pænt på 
prampladsen. 
Både på trailere vil blive placeret på det 
nye areal, hvor kanalen var før i tiden. 
Pladsmanden og havneudvalget ar
bejder med de fremtidige miljøkrav, 
der evt. bliver stillet til foreningen. 
Der er p.t. ikke faste regler for for
holdene, men man har en fornem
melse af, hvor det bærer hen. 
Foreningen kan næsten leve op til de 
krav, der stilles for at få ret til det 
"BLÅ FLAG" - d.v.s. at vi får de sidste 
ting på plads for et godt miljø i lighed 
med det, der er i en del andre havne. 

I forbindelse med udgravning af vor 
sejlrende har Københavns Kom
mune, Miljø- og Forsyningsforvalt-
ningen anvist forskellige løsninger 
på, hvordan vi kan skaffe det op
gravede materiale bort. Vi har taget 
tilbud ind på disse løsninger, der i 
alle tilfælde ville være dårlige og 
økonomisk uforsvarlige for forenin
gen. Der er så påny søgt "klaptil
ladelse" til placering af det op
gravede materiale på Middelgrun
den Syd, men denne tilladelse er 
hverken givet eller afvist endnu. 
Udviser man lidt tålmodighed end
nu og anduver havnen på korrekt 
vis, kan det stadig lade sig gøre at 
sejle ind på betryggende måde. 

Det søndre slæbested er blevet repar
eret, idet der er svejset nye traverser 
på mellem skinnerne under vandet. 
Der er blevet sat en kæde op således 
at der ikke kan fortøjes i slæbestedet. 
DET ER IKKE TILLADT AT FOR
TØJE I SLÆBESTEDET da dette kan 
belaste skinnearealet. 
Rørly & Co. monterer en brugt mo
tor med langsom start på ophaler-
spillet, så det store ryk kan undgås, 
når man haler både op. Det er nød
vendigt at vedligeholde slæbestedet, 
sålænge det er vedtaget, at man fort
sætter med at anvende dette. 

Havneudvalget og gode hjælpere 
har i årets løb fået tiden til at gå med 
følgende: 
Opførelse af nyt halvtag/skur til 
ungdomsafdelingen på nordre plads. 
Repareret jollehuset indvendig, samt 
lagt nyt paptag på huset. 
Etableret nyt havnekontor samt tilstø
dende opholdsrum for havnesjakket. 
Lagt nye vandledninger på søndre plads. 
Etableret ny cykel-, knallert- og mo
torcykelparkering syd for klubhuset. 
Foretaget generel oprydning på 
pladsen i flere omgange. 
Havneudvalget vil nu gå igang med 
at nedrive det gamle udhus på 

*)Dissens 
Under punkt 1, protokol besluttede bestyrelsen, at alle referater har været bragt i bladet. Redaktøren gjorde på mødet bestyrelsen opmærksom på, at 
referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 29. maj ikke har været bragt i bladet. Dette kan iøvrigt konstateres ved en gennemgang af bladene nr. 7/8 -10. 
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bagsiden af vort gamle klubhus, da 
det ikke mere er sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt til almen brug. 

Havneudvalget har fundet en løs
ning, således at vore indsejlingslys 
kan blive så stærke, at man også kan 
se dem om dagen. De vil også finde 
en løsning på en bedre belysning på 
midterbroen. 

Der har gentagne gange været klip
pet store huller i vort hegn både på 
nordre og søndre side. Der bliver 
stjålet fiskegrej og mange andre ting 
fra bådene. Der er ingen tvivl om, at 
det er småtyve, der p.t. er på spil. 
Medlemmerne anmodes om at være 
med til at holde godt øje med tin
gene, samt at bortvise lyssky person
er fra vor forening. 

Det er ophalertid og vi må igen ind
skærpe at RUNDHOLTER, DER 
BLIVER PLACERET I MASTE
SKURET SKAL VÆRE AFRIG
GEDE OG MÆRKEDE MED TY
DELIGT MEDLEMSNUMMER. 
De rundholter, der i år bliver plac
eret i masteskuret uden at være 
afriggede, vil blive lagt ud på mas
testativerne af pladsmanden. Det er 
for dårligt, at man ved ikke at 
afrigge sine rundholter, er medvirk
ende til at ridse og ødelægge andre 
medlemmers ting. 

De medlemmer, der ønsker at blive 
liggende i vandet til vinter, skal iføl
ge foreningens love om havnen § 21 
underrette pladsmand eller havne-
udvalgt skriftligt om dette. 
De medlemmer, der ønsker at blive 
stående på land til foråret, skal iføl
ge foreningens love om havnen § 21 
inden 15. maj underrette pladsmand 
eller havneudvalg skriftligt om dette. 

Punkt 4, Klubhus: 
Den store rude er udskiftet. 
Elo meddelte, at han modtager sta
dig flere mundtlige klager over for
holdene til daglig i restauranten. 
Standarden på dagligmaden er ikke 
høj nok. Elo og Jens tager en samtale 
med restauratøren i den nærmeste 
fremtid. 
Fra brandvæsenet er kommet materi
ale om evakueringsplaner, nødudgan
ge m.m. Elo og Erling tager sig af det. 

Punkt 5, Fester: 
Deltagerne takkede for en hyggelig 
tur for bestyrelsen med M/S Øby 
Den 21. okt. holdes afriggergilde. 
Det annonceres via opslag. Menuen 
blev aftalt og man blev bedt om at 
aflevere gæsteliste til Erling. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Der holdes eksamen for 12 elever i 
sejlbåd og 2 i motorbåd den 30. sept. 
Den 6. okt. holder afdelingen afslut
ningsfest og dagen efter er der 
afrigning af bådene. 
I løbet af vinteren skal "Tyve
knægten" males. Den deltager i 
havnerundfarten dagen før general
forsamlingen. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Som sidste eksterne arrangement i år 
deltog SSF i "Harboe Cup" i Skæl
skør. Det var en god oplevelse, som 
afdelingen gerne deltager i igen. 
I efteråret holdes førerweekend. 
Selve grejskuret er færdigt, men de 
sidste ting på pladsen skal udføres i 
nærmeste fremtid. Elarbejdet vil 
blive udført af havneudvalget. 
Med udgangen af september måned 
stopper aftensejladserne og erstattes 
af teori- og arbejdsaftener. I stedet 
for sejles i week-end'erne. 
Jollebroen skal ind og andre brugere 
opfordres til også at give en hånd med. 
En af ynglingene skal have foretaget 
glasfiberreparationer. 
Det skal undersøges om sponsorerne 
også får bladet tilsendt. 
Henrik arbejder fortsat på at skaffe 
småsponsorer til et sponsorteam. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Det uofficielle Ballad-DM blev et 
godt stævne. Ud over Ballad'erne 
var der desværre kun få deltagere i 
Forterne Rundt. Elleve folkebåde 
deltog både lørdag og søndag. 
Da der kun er tilmeldt to både til 
Larchmont-stævnet aflyses dette. 
Klubbens nyanskaffede digitale 
kamera blev brugt i week-enden og 
de flotte billeder fremvist. Der er 
stor tilfredshed med kameraet. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Fiskekonkurrencen havde et til
fredsstillende deltagerantal og der 
blev fundet en ny klubmester. 
Tina har givet en ny vandrepokal, da 

der ikke var plads til flere navne på 
Kirstines. 
Der har indtil nu ikke meldt sig nogen 
til at erhverve speedbådskørekort, 
men man vil opsøge potentielle kur
sister og opfordre dem til at deltage. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Vagtordningen fortsætter som sidste 
år, og kalenderen er sat op. 

Punkt 11, Bladet: 
På forespørgsel oplyste redaktøren, at 
tilmelding til navigationskurset sker 
ved fremmøde første kursusgang. 
Redaktøren blev gjort opmærksom 
på, at bladet er medlemmernes, og at 
han ikke bør give sin utilfredshed 
udtryk i bladet, men henvende sig 
direkte til bestyrelsen. 
Hvis man ønsker at bringe en klage 
el. lign. er det rimeligt, at man giver 
de involverede mulighed for at 
svare i samme blad, så man ikke skal 
vente med at kunne give et svar eller 
en forklaring. 
Redaktøren påpegede, at han ikke 
modtog oplysninger om de forskel
lige aktiviteter i klubben fra besty
relsen. Formanden opfordrede re
daktøren til selv at være mere ud
farende og f.eks. henvende sig til 
deltagere i arrangementer. 
Redaktøren skal ikke selv deltage i 
alle arrangementer, men bør som an
dre udvalgsformænd selv opsøge 
sine hjælpere. 
Redaktøren synes, at det kniber med 
samarbejdet. Hans forslag om at ud
pege pr-medarbejdere inden for de 
enkelte udvalg står ved magt, men 
udvalgene har i forvejen svært ved 
at skaffe hjælp til det daglige arbej
de, og formændene ønsker derfor 
ikke at pålægge nogen det ekstra ar
bejde. 
Digitalkameraet kan også bruges til 
bladet. 
Låneliste og batterier med oplader er 
anskaffet. Man vedtog at opbevare 
det hos pladsmanden, som så også 
kan bruge det. 

Punkt 12, Evt.: 
Erling opfordrede efter en gennem

gang af "sit" budget til, at man ikke 
gik ind i andres budgetter. Dette 
blev taget til efterretning. 
Standeren på væggen udenfor klub
huset skal have lys på. 
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Henrik tilbød et musikalsk indslag 
fra juniorerne i forbindelse med ge
neralforsamlingen, men blev opfor
dret til at komme med det til 
standernedhalingen i stedet for. Han 
forelægger det for de implicerede. 
Bommen ved nordre mole skal for
synes med en p-nøgle, så man ikke 
igen skal stå uden mulighed for at 
kunne åbne den, når adgang er 
påkrævet. 

Mødet slut 2140 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 

Formand Referent 

En mand havde for første gang 
taget sin kone med ud at fiske i 
sin lille båd, og havde langt om 
længe fået hende til at holde 
mund. Pludselig gik der hul i 
bunden, og manden gik i panik, 
men konen bevarede fatningen, 
lavede et hul til og sagde: 
- Bare rolig, jeg har lavet et hul 
mere, så vandet kan løbe ud 
igen! 

Chef: - Hvorfor vil du have fri 
næste uge? 
Ansat: - Fordi jeg skal giftes 
Chef: - Ha! Hvilken idiot vil 
dog giftes med dig? 
Ansat: Din datter. 

1. klassens matematiklærer var 
syg og der blev tilkaldt en 
vikar. Vikaren lægger friskt ud 
med nogle lette stykker: 
- Hvad er to appelsiner plus tre 
appelsiner? 
Larmende stilhed.... 
-Ok, vi tager noget lettere.. 
Hvad er en appelsin plus to ap
pelsiner? 
Efter lang tids stilhed rejser en 
lille genert pige sig op: 
- Ja, undskyld hr. lærer, vi har 
altså kun lært at regne med 
æbler!! 

Old Boy's 2000 
Igen i år blev der afholdt Old Boy's kapsejlads, og her lægger jeg virkelig tryk 
på kapsejlads. 

Der var det hele - en masse glade "gamle" mennesker, dramatik, sjov, fight, kol
lisioner, diskussioner, taktik og IKKE MINDST råben af både gaster og konkur
renter. Desværre også et lille uheld, for Gunnar fik bommen lige på næsen, og 
kun fordi en af gasterne var lynende hurtig, undgik han en tur i bølgen. 

Det hele startede kl. 9 med et skippermøde, hvor vi fik en lille dram til at sige 
godmorgen på. 

Overdommer Axel orienterede om afviklingen af dagenes kommende se
jladser. Der skulle sejles på "pølsebane" og vi blev opdelt i to puljer A og B, 
med 5 både i hver, således at alle, stort set, fik sejlet mod alle. 

Derefter skiftede vi alle sammen til sejlertøjet og de første 6 hold hoppede i 
bådene, venligst udlånt af søværnet, og sejlede ud for at dyste. Og her blev 
VIRKELIG dystet. Som helt grøn i dette arrangement, kunne man nemt blive 
overrasket over, hvordan "de gamle rotter" gik op i det med liv og sjæl. 

Under en lænser på vej mod mål, opstod der virkelig spænding mellem Jens1 

og Niels' både, og alle kneb blev brugt. Der blev råbt "mast tværs!", "styrbord" 
og en masse andre ting som ikke ville være godt at nævne her, og et lille sam
menstød var der også, ups!! I forvirringen tog Niels fejl af bundmærket og 
mållinien så lige pludselig spidsede han op og sejlede i en helt anden retning 
til gasternes store forundring, men de fik ham dog hurtigt til at falde af igen, 
så de kunne komme over målstregen, dog som sidste båd. 

I pulje B var der virkelig kamp om pladserne. De 3 berygtede rors-mænd 
Niels Peter, Claus B. og Kim VILLE bare vinde. Der blev lagt op til en virkelig 
fight. Hvert af pulje B's løb var virkelig tætte. Men selv om Claus, i en tæt 
fight med Niels Peter, prøvede at stjæle en åleruse med storskødet, løb han al
ligevel af med de bedste placeringer. Han blev dermed nr. 1 i pulje B, derefter 
kom Kim, Niels Peter, Ole Juul og Gunnar. 

Igen oplevede man de garvede sejleres iver for at vinde, og udtryk som "han
dlingslammet" blev brugt mod en gast af en rorsmand. Vi skal nok lade være med 
at nævne, hvem der slyngede dette udtryk ud, Niels Peter! Andre steder var rors
mandens sammenbidte udtryk nok til at gasterne var HELT stille. Ikke også Kim!?! 

Claus var stort set smilende hele weekenden, men han sejlede jo også 3 gange 
i den lynhurtige 82'er. Og det havde intet at gøre med, at det var lillebror der 
var overdommer, sagde han, hmmm?!?! 

Men det dejlige ved sådan et arrangement er, at selv om "bølgerne går højt" 
ude på vandet, og gloserne fyger omkring ørerne på os, så bliver der lavet 
sjov med det hele når vi kommer ind på land, og vi kan grine af det i lang tid, 
ja måske helt til næste års Oldboysstævne. 

Mellem sejladserne, blev vi sejlet ind til land, hvor Birgitte diskede op med 
dejlige pølser og brød. 

Lørdag aften var der middag for alle. Vi fik serveret en herlig Græsk Buffet i 
klubhuset. Dagens sejladser, og ikke mindst bommerter, blev livligt 
diskuteret, men det var tydeligt, at folk var lidt slidte af dagens strabadser. 
Dog blev der danset til musikken fra en jukeboks, som var lejet til lejligheden. 
Ja, der var gang i "de gamle". 

Søndag morgen var alle oppe og næsten friske kl. 10. Men denne morgen 
kunne man igen blive overrasket over "de gamle rotter". De har en masse sære 
vaner. F.eks. måtte alle bådene gåes igennem for at finde Jens' kasket. Han 
mente, at han havde tabt på forhånd, hvis ikke han fik den kasket. Den store 
eftersøgning endte desværre uden resultat, og han måtte sejle alle søndagens 
sejladser UDEN den vigtige kasket. Hmmm måske skal vi lige nævne, at Jens 
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fandt den i sin bil, efter sejladserne senere på eftermiddagen. 

Også Poul gik helt i sort. Han havde glemt sine cigaretter inde på bordet, og 
han måtte ha' bragt nødforsyninger ud inden første sejlads kunne sættes 
igang. Ja, det er ikke småting der bliver gjort for de "gamle drenge". 

Søndagens sejladser blev afviklet uden de store overraskelser. 

(Resultatet for de 4 bedst placerede blev følgende: 

Plads Navn 1. 2. 3. Samlet 
pladser pladser pladser point 

1 Claus, Jannie, Torben 5 1 0 7 
2 Kim, Klaus, Lotte 4 1 1 9 
3 Niels, Kirsten 3 1 2 11 
4 Niels Peter, Trille, Grethe 2 3 1 11 

Der var nogle flotte gaver til vinderne sponsoreret af Hempel, Backer og 
Miele 

1. og 2. Pladsen fik nogle flotte ure, 3. Pladsen fik en dejlig stor paraplysol og 
4. Pladsen fik et flot forklæde og en dejlig stofpose 

Gunnar fik trøstepræmie fordi han næsten brækkede næsen da han fik bom
men i hovedet, og han fik Kvajepokalen for at sejle på plads med fulde sejl i 
søværnets havn, dog uden at der skete nogen skade, der var nemlig hænder 
nok til at tage fra. 

Overdommeren holdt en tale hvori han takkede hjælpedommerne Joy og 
Claus for deres store indsats og alle deltagerne for fair sejladser. 

Derefter tog Claus B. ordet og takkede overdommeren og hjælpedommerne 
for deres gode og retfærdige indsats. 

Til sidst tog formanden ordet og glædede sig over et godt arrangeret stævne 
med gode og fair sejladser, og ønskede Claus Z. held og lykke med at være 
overdommer ved stævnet til næste år. 

Resten af eftermiddagen blev der hygget i solen ude ved juniorhuset. 

Alt i alt var det et godt stævne, godt arrangeret og afviklet uden problemer. 
Stor ros til de 3 dommere og de to hjælpebåde som fragtede os til og fra land. 
Også en stor tak til Niels for at finde sponsorer til de flotte gaver, og til 
Birgitte og Hanne for den dejlige frokost. 

Kim, Klaus, Lotte 

BÅDUDSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI IKLÆDNING 

VI HAR 

RUP 

INSTRUMENT El 
BLOKKE/BESl 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ CD 
GAVEARTIKLffil 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

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

ERVICE 

Orientering 
om fjernvarmearbejder 

På grund af fjemvarmearbejde på
begynder Københavns Energi nu 
gravearbejde i Amager Strandvej fra 
Øresundsvej til Lergravsvej. 

Arbejdet startes ultimo september 
og forventes at vare ca. 4 måneder. 

Gravearbejdet medfører at Amager 
Strandvej bliver ensrettet i syd
gående retning. 
Ensretningen betyder bl.a at rute 
72E i nordgående retning vil blive 
lagt om ad Øresundsvej. 
Rute 12 og 13 vil blive berørt i de to 
sidste week-ender i september. 

Gravearbejdet udføres af Højgaard 
& Schultz mens smedearbejdet ud
føres af Wicotec A/S 

Vi beklager de eventuelle gener ar
bejdet måtte påføre Dem og hen
stiller til, at entreprenører og be
boere viser hensyn til hinanden, så 
anlægsarbejdet kan forløbe med så 
få gener som muligt. 

Har De spørgsmål, eller ønsker De 
yderligere oplysninger, er De 
velkommen til at kontakte tilsyns
førende Kenneth Jensen på telefon 
32 50 99 22. 

Med venlig hilsen 
Københavns Energi, Anlæg 

Dommeren til den anklagede: 
- Men hvordan var det muligt for 
Dem at bryde ind i det ind-
brudssikrede hus? 
- Er du gal, mand! Hele tilhø
rerrækken er fyldt med konkur
renter, så det kan jeg ikke røbe... 

Hørt i retten: 
Dommeren: - Den anklagede 
erkendes her med uskyldig! 
Den anklagede: - Fedt! Så kan jeg 
beholde alle tyvekosterne! 
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Sejlerskolen 

Når I holder dette klubblad i hån
den står Øveballen sikkert allerede 
oppe i teltet, snart får den selskab af 
Tyveknægten. 

Inden Tyveknægten kan komme på 
land deltager Tyveknægten i den 
årlige havnerundfart, som i år er 
lørdag den 28. oktober klokken 900 

Mød endelig op, det plejer at være 
ganske fornøjeligt, der er plads til 
rigtig mange i hver båd når der ikke 
skal sejles med sejl. 

Lørdag den 30. september var der 
eksamen for sejlbåde. Vejret var 
nærmest perfekt med svag til jævn 
vind fra SØ, som dog friskede op 
sidst på eftermiddagen. 
Hele 12 elever skulle vise deres 
færdigheder. 2 i Øveballen og 
resten i Tyveknægten, så de måtte 
deles op på 3 hold, hvilket gjorde 
årets eksamen til en langvarig 
forestilling som først endte hen på 
eftermiddagen. 

Alle bestod ! 

Et stort tillykke herfra til: 
Ingeborg Lauridsen 
Steen Nelander 
Alex Torben Nielsen 
Malcolm Rea 
Torben Hassel Hansen 
Jørn Elgaard Nielsen 
Gunhild Marcussen 
Synnøve Wind 
Kristian Thorup 
Tommy N. Thomsen 
som har bestået iTyveknægten 
Iver Cornelius Petersen 
Torkil Lauesen 
som har bestået i Øveballen 

Søndag den 1. oktober skulle de sid
ste elever eksamineres i Bollen, de 
bestod også med glans, selvom der 
var kommet buler på Sundet. 

Butik med alt i udstyr 
Hempel 

Glasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg 
Suzuki forhandler 
Alt i f iskeriudstyr 

Maritim beklcEdning 

Sode Parkeringspladser 

Bus nr 9, 36, 250S 

Motorvejen til Kastrup 
Tog til Lufthavnen 

Forsikringskader 
Fribordslakering 

Hempelosmosecenter 
Reperation af træ- og glasf iberskader 

Installation og reperation af bådmotorer 
Smedeværksted 
Bedding til 15 ton 

Åbningstider: 

Man- fredag 9.00 -17.00 
Lørdag 9.00 -14.00 
søn-helligdage(15/3-15/7) 9.00 - 14.00 

Vor fiskerispecialist 
ELLEN OSTENFELDTvil være på sin pind 

TIRSDAG OG TORSDAG 

Mere tillykke til: 
Alex Torben Nielsen 
Hans Henrik Mors 
som har bestået i Bollen. 

En stor tak skal også lyde 
til censorer og lærere som 
gjorde det til enhyggelig 
Weekend. 
En særlig tak til Synnøve 
og Ole for forplejningen 

Se opslag i mellemgangen 
om tovværkskursus. 
Startdatoen er endnu ikke 
fastsat 

Med Sejlerhilsen 
Claus Villadsen 
Skolechef 

K U 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Heller's Yachtværft 
& Udstyr 

NAVMAN 500 m/ intern antenne 
god GPS til jolie og mindre både. 

Sp°̂ 0o0 
ejl. udsalgs pris 3.299,~ ' 

.*•2299. 
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Vinteraktiviteter 2000/2001 
?. oktober Tovværkskur! 

rAktiviteter 2000 

Andre arrangementer i SSF 
Lørdag 28. oktober Havnerundfart 

Søndag 29. oktober Generalforsamling 

m 
fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Claus Ahrensberg 
Amagerbrogade 37, 2300 S 
Lona Hauberg 
Kirsten Kimersvej 12, 2300 S 
Axel May land Jensen 
Ny Adelgsde 12. 1107 K 
Bent Naundrup Larsen 
Finlandsgade 4, 2300 S 
Peter Milton Mortensen 
Traunersvej 16,4180 Sorø 
Knud Jørgen Nielsen 
Provstevej 14, 2400 NV 
Kristian Wronski-Petersen 
Kinavej 25, 2300 S 
Kennet Adelsten Sigbjørn 
Kirsten Kimersvej 12, 2300 S 
Per Sigbjørn Petersen 
Kirsten Kimersvej 12, 2300 S 
Jørgen Pedersen 
Brigadevej 16, 2300 S 
Lene Sørensen 
Frankrigshusene 20, 2300 S 
Tore Tveit 
Skipper Clemens Alle 7 2300 S 

Havn & plads 

Takster for brug af foreningens grej 
samt ved assistance af pladsmand. 

Ophaling og affiring på sdr. Slæbested Kr. 320.00 pr. gang. 
Op eller udsætning betales med kr. 160.00 pr. gang 

Lån af pumpegrej kr. 60.00 pr. døgn 

Traktorassistance ved transport af båd over land 
Kr. 80.00 pr. Vi time 

(der beregnes mindst Vi time pr. gang.) 

Assistance af pladsmand Kr. 85.00 pr. V2 time 
(der beregnes mindst V2 time pr gang.) 

Medlemmer, der skal benytte skinnevogn og skinner ved optag
ning og udsætning af fartøj, må selv sørge for den fornødne ar
bejdskraft til dette arbejde. 

Ansvaret ved dette arbejde er Sundby Sejlforening uvedkom
mende. 

Grejet må kun benyttes efter forudgående aftale med pladsman
den og pladsmanden anviser hvordan grejet skal benyttes. 

Havneudvalget september 2000 

11 

U w f 



Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 

fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 
C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 

50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 

produkt, som giveren uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand

baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 

aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 

efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 

overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini

um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 

ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 

hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 

Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Fliigger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Telefax 32 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 

I kontortiden træffes: 

formand, kasserer og havneudvalg 

Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 14-15 & tor. kl. 15 -17 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

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

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 
E-mail hegr@slv.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

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

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

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

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

/ ønskes alle 
en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår 
LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

TIL SPECIALPRIS 
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

-n 
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Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

Forsidebilledet: 

Bum, bum, buixi, 
sejlsæson slut 

bum, bum og et lille bitte bum og så er dette års 
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DSC og  GMDSS 
I septembernummeret bragte vi en artikel om DSC af Finn Hendil. Den blev læst af 
Sektionschefen på Lyngby Radio og derfra har vi med tak modtaget følgende uddy
bende artikel om DSC m.v. 

DSC (Digital Selective Call) er, som 
du rigtig nok skriver, et led i et 
større globalt sikkerhedssystem, 
GMDSS (Global Maritime Distress 
and Safety System. 

Hvad er GMDSS? 
I GMDSS indgår flere af hinanden 
uafhængige kommunikationssyste
mer. 

• Satellitsystemer 
• DSC 
• Radiotelefoni (VHF, MF og HF) 
• Radiotelex 
• Forskellige typer bøjer med 

indbygget senderudstyr. 

Det grundlæggende princip i 
GMDSS er at sikre, at alarmer når 
land og dermed en redningscentral. 

Dette står i kontrast til de tidligere 
kommunikationsformer, hvor en 
nødmelding udsendtes som broad-
cast og var baseret på, at omkring
liggende skibe lyttede og reagerede, 
hvor der var behov for assistance. 

I henhold til SOLAS konventionen 
(International Convention for the 
Safety Of Life At Sea) skal alle skibe 
på over 300 brt. have installeret 2 af 
hinanden uafhængige kommunika
tionssystemer, der hver for sig kan 
nå land fra de farvande, som de til 
enhver tid besejler. 

DSC 
DSC er en digital overbygning på de 
traditionelle radiosystemer, som 
kombinerer princippet om at nå land 
med princippet om broadcast. 

Det normale flow for en nødalar
mering kunne forløbe således: 
1. Skib afsender et distress kald in

deholdende skibets MMSI-nr 
(Maritime Mobile Service 
Identity), skibets position samt 

dennes opdateringstidspunkt og 
evt. situationens art. 

2. En kyststation modtager alarmen 
og kvitterer for denne, hvorved 
yderligere udsendelse af kaldet 
stoppes. 

3. Herefter foregår den resterende 
radiokommunikation som hidtil 
på de relevante nød- og kalde
frekvenser, 2182 kHz eller VHF 
kanal 16. 

Modtager det nødstedte skib ikke 
kvittering for sit nødkald, gentager 
systemet automatisk kaldet med 4 
minutters mellemrum, indtil en kvit
tering indløber. 

Det er kun kyststationer, der kvitter
er for DSC-nødkald, hvilket dog 
ikke hindrer skibe i at reagere på 
alarmen og forsøge at optage 
forbindelse med det nødstedte skib, 
hvis en kvittering fra kyststationen 
udebliver. Andre skibe kan evt. ud
sende en DISTRESS RELAY, hvis 
der er grund til at antage, at alarmen 
ikke er opfanget af en kyststation. 
Denne procedure medvirker til at 
sikre, at alarmen, så vidt det er 
muligt, når land og dermed en red
ningscentral. 

Hvis et skib kvitterer for et distress 
kald, brydes proceduren, hvilket kan 
medføre, at alarmen ikke når land. 

Radiosamtaler via DSC. 
En stor del af det radioudstyr, der i 
dag installeres i skibe, indeholder 
også mulighed for ved hjælp af DSC 
at etablere samtaler skib-land og 
land-skib ved selvvalg. 

Til formålet anvendes traditionelle 
duplex radiokanaler svarende til de 
kanaler der anvendes til manuel ek
spederet radiokommunikation. For 

Lyngby Radios vedkommende er 
kanalerne med nogle få undtagelser 
splittet op til brug for hhv. manuel 
ekspederet kommunikation og selv
valgte DSC-samtaler. 

Bemærk, at det kun er selve op
kaldet og etableringen, som er digi
taliseret. Når først forbindelsen er 
etableret, overgår systemet til analog 
transmission, og en samtale etableret 
ved DSC kan altså godt aflyttes, hvis 
men indstiller sit radioudstyr på en 
kanal, der anvendes til DSC-sam
taler. 

I sagens natur er samtaler etableret 
ved DSC betydeligt billigere en 
manuelt etablerede samtaler. 

Lyngby Radio og fremtiden 
I henhold til SOLAS-konventionen, 
som omfatter skibe over 300 brt, 
opretholdes lyttepligten på kanal 16 
til udgangen af år 2005. Som et mini
mum følger Lyngby Radio dette, 
men der er ikke dermed taget stil
ling til, hvornår lyttevagten på kanal 
16 ophører på Lyngby Radio. 

Der er heller ikke på nuværende 
tidspunkt truffet nogen beslutning 
om at ophøre med at tilbyde 
manuelt ekspederet radiokommu
nikation, herunder radiosamtaler via 
Lyngby Radio. 

Den maritime radiobaserede nød- og 
sikkerhedstjeneste er fortsat Lyngby 
Radios fokusområde og Tele 
Danmark er af Forskningsministeriet 
udpeget som pligtudbyder af denne 
opgave, foreløbig indtil udgangen af 
2007. 

Lars Juul Rasmussen 
Sektionschef Lyngby Radio 
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Standernedhaling 2000 

Ar 2000 
Et år, der med det runde taF 

rummede mange særlige forvent-" 

standernedhalingen. 
Formanden holdt sin traditionelle tale, hvori 

han bl.a. takkede for en god sæson og fortalte 
lidt om det byggeri der lurer henne om hjørnet. 

n 

standeren ned. 
Ventetiden, indtil middagen blev serveret, 

blev fordrevet med en drink og hyg
gesnak. Efter middagen var der 

dans til langt ud på natten. 
pc 

4 



Referat af 

Formanden bød velkommen og ud
bad sig herefter forslag til dirigent 
efter dagsordenens punkt 1. 
549 Flemming Voss blev valgt. Han 
konstaterede at indkaldelsen var 
lovligt indvarslet. Dagsordenen blev 
oplæst. Et stemmeudvalg bestående 
af 675 Vagn Preisler, 50 Ole Jensen 
og 297 Ib Ejlev blev nedsat. 
Et referat fra bestyrelsesmødet den 
29. maj var ikke blevet bragt i bladet 
og oplæstes derfor. Der var ingen 
bemærkninger hertil. 

Formandens beretning, (se side 9), 
oplæstes med mindeord for de 
medlemmer, der er afgået ved dø
den siden sidste generalforsamling, 
og der uddeltes 40- og 25-års nåle 
samt pokalen for "Årets SSF'er" som 
denne gang gik til 622 Henning 
Olesen. 

Første indlæg i debatten kom fra 625 
Birger Riis-Hansen, som i forbin
delse med beretningens afsnit om 
den gravede rende, savnede oplys
ninger om, hvornår trekanterne, der 
markerer indsejlingen, ville blive an
bragt i overensstemmelse med ind-
sejlingsretningen, som tidligere lovet 
i bladet. Han ønskede også at få 
oplyst, hvordan bestyrelsen ville 
sikre anduvningen, når toppene fjer
nes for vinteren. 
Redaktøren 891 Poul Christensen 
udtalte, at redaktørposten ofte er en 
udskældt post også i SSF. Det om
talte brev havde givet ham nogle 
problemer, da det var skrevet i et 
sprog, som normalt ikke bruges i 
SSF. Da det både var et angreb på 
redaktøren og skrevet af et 
bestyrelsesmedlem, og måske derfor 
udtrykte hele bestyrelsens holdning, 
kunne han ikke ændre i det uden at 
risikere at blive beskyldt for censur 
især af klager mod ham selv. Det 
efterfølgende bestyrelsesmøde 
bekræftede, at bestyrelsen bakkede 
op om indholdet. Formanden brugte 

generalforsamlingen 
søndag den 29. oktober 2000 

bare pænere ord. Derfor valgte 
redaktøren, at bringe brevet i den 
form, det blev bragt. 
675 Vagn Preisler ville gerne rette 
den misforståelse at Hans Guldager 
skulle have "solgt" SSF med hensyn 
til byggeriet syd for havnen for at få 
Rivieraplanen godkendt. Hans 
Guldager havde som formand for 
udvalget haft samtlige klubber i om
rådet indkaldt sammen med arkitek
terne for planen. Ikke en af klub
berne ønskede det pågældende byg
geri, men alle beslutninger gik klub
berne imod. Hans har til opgave at 
formidle resultatet af forhand
lingerne, også selv om det er et valg 
mellem pest og kolera, og derfor gav 
han tilslutning til, at vi skal arbejde 
videre med planerne. 
1054 Michael Fraenkel ville delvist 
tilslutte sig kritikken af restauratø
ren, men gik stærkt imod den ano
nyme underskriftsindsamling, der 
skulle være i gang på nordre mole. 
Han opfordrede de pågældende til 
at komme op på talerstolen og der 
give deres utilfredshed åbent til 
kende. 
Dirigenten gav herefter sig selv or
det. Han opfordrede i forbindelse 
med byggeriet og forhandlingerne 
med kommunen om forlængelsen af 
klubbens lejemål til, at bestyrelsen 
konsulterede en advokat for at få 
gennemgået kontraktens juridiske 
ordlyd, således at man stod bedre 
rustet i forhandlingerne med kom
munen og ikke blev overrasket af 
eventuelle oversete smuthuller, der 
kunne medføre at vi vil blive 
dårligere stillet, end vi har krav på. 
862 Grethe Jacobsen ønskede nedsat 
et uvildigt udvalg af SSF'ere, der 
kunne udføre det arbejde, der efter 
hendes mening ikke er blevet gjort af 
dem, der skulle udføre det. 
565 Ivan Frisch syntes, at der bliver 
gjort for lidt modstand mod de 
forslag, der er fremsat og som 
ødelægger forholdene for SSF. Han 

gik ind for, at vi skal protestere i 
pressen og lignende steder og jo før 
jo bedre. Efter hans mening er det 
planlagte store havnebyggeri på 
Benzinøen kun lavet for senere at 
kunne jage os derud, og det er 
Københavns skatteydere, der skal 
betale. 
905 Hanne Kuhnel påpegede at er
faringerne fra "Vest" viste, at et 
åremål på en lejekontrakt ikke var 
nogen garanti. Kommunen nedlagde 
"Vest" trods protester, og selvom 
der var 27 år tilbage på deres 
lejekontrakt. 
313 Tage Woltemaht gik ind for pro
tester og nævnte som et eksempel, at 
protesterne mod Louisianas påtænk
te byggeri på Humlebæk havn 
havde bevirket, at planerne var taget 
af bordet igen. 
515 E. Juel-Andersen syntes nok, at 
det der skal ske er spændende, men 
mente ikke at modparten har sat sig 
ind i, hvordan en forening som SSF 
fungerer. Det mest uhyggelige var 
udsigten til, at SSF vil blive flyttet, 
eller at området vil blive en slags 
"park", hvortil alle har adgang. Han 
opfordrede til at medlemmerne pro
testerer personligt og ikke kun 
skriftligt. SSF har fortjent, at vi slås 
for den. 
546 Sven Malm havde fået oplyst fra 
kommunen, at det at ophæve en 
fredning som den af Amager Strand 
kun var en formssag, så han opfor
drede bestyrelsen til at henvende sig 
til Danmarks Naturfredningsfore
ning (DN), som han selv havde gjort, 
og hvor man ikke var enig i at en 
ophævelse af en fredning kun var en 
formssag. Sven Malm opfordrede 
medlemmerne i SSF til at melde sig 
ind i DN, som også godt kunne 
bruge nogle flere medlemmer. I SSF 
og de øvrige klubber i området er 
der adskillige potentielle medlem
mer, der ad den vej kan støtte DN's 
arbejde for SSF. Hvis DN må give op 
er der Naturklagenævnet. I det 
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mindste kan det forhale afgørelserne 
i nogle år. 
42 Ib Petersen havde netop meldt sig 
ind i DN, da han også så nogle as
pekter deri, men han mente desu
den, at klubben burde afholde nogle 
høringer ret ofte - inden for en 8 -14 
dage - især når der begynder at ske 
noget mere. Bladet kommer for 
sjældent til at det kan nå at in
formere nok, så der må sættes op
slag op i klubhuset, så interesserede 
medlemmer kan møde op og 
komme med gode ideer til det ud
valg, der skal kæmpe med kom
munen. 
Herefter tog formanden ordet. 
Angående trekanterne oplyste han, 
at vi har fået mulighed for at sætte 
noget kraftigere lys i dem, men der 
er ikke tale om, at de bliver taget 
ned for vinteren. De skal sidde året 
rundt. Bøjerne har måttet flyttes i 
forhold til, hvor sandet ligger, derfor 
er der opstået en lille skævhed i 
forhold til båkerne, men det problem 
løses inden næste forår, idet ud
gravning af renden påbegyndes i de
cember. 
Redaktøren har svaret på det, der 
blev nævnt i beretningen og det 
havde formanden ingen yderligere 
kommentarer til. 
Der er ikke tale om at Hans er blevet 
"solgt", men han er blevet konsul
teret i sin egenskab af formand for 
Rivieraudvalget, og der er han en 
resurseperson, bestyrelsen kan 
trække på, og som har været inde i 
alle de forhandlinger, der er 
foregået. Det er bl.a. rivieraudval
gets arbejde, der har gjort, at byg
gerierne nu er rykket ud i skellet 18 
m fra kajen. Der er ingen, der kan 
forhindre kommunen i at bygge på 
deres egen grund. Bestyrelsen går 
den officielle vej med ind
vendingerne, men hvis der er 
medlemmer der vil give deres util
fredshed udtryk ved at skrive ind
læg i bladene herom, vil det være en 
opbakning til bestyrelsen. Hvis ikke 
vi kan forhindre byggeriet, må vi ar
bejde på at få det flyttet så langt syd 
på som muligt, men problemet er, at 
det grønne græs syd for Helgoland 
er fredet område. Hvis de på 
Rådhuset beslutter sig for, at der 
skal bygges, bliver der en ind
sigelsesperiode, og det er her SSF 

kan gå ind og påpege urimelighe
derne i at bygge så tæt på havnen, 
og hvor vi kan trække på Danmarks 
Naturfredningsforening, Danmarks 
Idrætsforbund og de andre organisa
tioner, som har mulighed for at få en 
større indflydelse, end vi kan. 
Høringer er absolut en mulighed, 
som også har været overvejet, men 
der skal ikke indkaldes til høringer, 
når der ikke er noget at tage stilling 
til. Vi kan udveksle erfaringer og vi 
kan få gode råd. Hvis der skal ned
sættes et udvalg, som foreslået, skal 
det have beføjelser fra generalfor
samlingen. Den valgte bestyrelse ar
bejder med det mandat, de har fået, 
og hvis ikke den gør det tilfredsstil
lende, må generalforsamlingen 
smide den på porten. Bestyrelsen er 
lydhøre og vil gerne diskutere tin
gene med medlemmerne, men skal 
forholde sig til de ting, der kommer 
frem. Mange af planerne har eksi
steret på papiret i mange år, men 
kommer først frem nu, og ingen ved 
hvad der skal ske om 15 år, men det 
der sker er, at byen rykker ud mod 
vandet, som alle skal have adgang 
til. SSF med sin indhegning be
tragtes som en forhindring herfor, 
og der findes ingen forståelse hos 
arkitekter og embedsmænd for at 
80% af vore medlemmer netop kom
mer fra baglandet. 
Formanden var enig i, at anonyme 
klager ikke kan bruges til noget. 
Klagerne opfordredes til at komme 
frem med dem. 
Bestyrelsen har overvejet at indhente 
juridisk assistance, og på 
bestyrelsens førstkommende møde, 
vil man se på det igen, især med 
henblik på at se, om der er sådanne 
"huller" i lejekontrakten. 
Formanden var ikke helt sikker på, 
hvilken slags uvildigt udvalg spør
geren tænkte på, men opfordrede til 
at alle, der havde noget at foreslå 
eller tilføje, henvendte sig til det 
bestående udvalg. 
Formanden var enig med Ivan 
Frisch i at de enkelte medlemmer 
kunne gøre meget selv, og på den 
måde bakke op om de indsigelser 
bestyrelsen allerede har gjort. Han 
understregede igen, at bestyrelsen er 
nødt til at gå ad de officielle veje. 
Erfaringerne fra "Vest" viste, at kom
munen kunne ændre aftaler. Vi har 

selv oplevet det på sydsiden af hav
nen. "Vest" er et meget godt eksem
pel på, hvorledes man kæmpede 
med næb og klør, men alligevel blev 
solgt. 
I Humlebæk var der tale om et pri
vat byggeri på privat grund og ikke 
en kommunal grund som her, så si
tuationen var lidt anderledes. 
Heller ikke Juhl-Andersens påstand 
om, at de fleste arkitekter ikke aner, 
hvordan en klub som SSF fungerer, 
kunne formanden være uenig i. En 
klub som vores er i deres øjne slum 
og langt fra deres arkitektoniske 
virkelighed, hvad byggeriet i 
Københavns havn tydeligt viser, og 
de så nok helst, at vi flyttede. Men vi 
bliver ikke tvangsflyttet. 
Rivieraudvalget har påpeget, at de 
bestående interessegrupper skal 
blive liggende på konditioner, man 
kan betale sig fra. Personlige prote
ster overfor beslutningstagerne er 
godt nok. Derfor har formanden 
skrevet til bl.a. overborgmesteren. Vi 
skal være opmærksomme på, at lige 
nu ser borgerrepræsentationen ud 
som den gør, men at det ikke er 
sikkert, at den ser sådan ud efter 
næste valg. 
DN har også gjort indsigelse mod 
dette byggeri. Det er en af de inter
essegrupper, som har været in
volveret, og vi har haft kontakt til 
dem via Rivieraudvalget., hvis syns
punkt er, at lokalt set kan man godt 
ophæve fredningen af det grønne 
område. Haverne lige syd for SSF 
ligger ikke på fredet område. 
For at få plads til byggeriet er man 
nødt til at bygge ind på det nu fre
dede område. Som tidligere skrevet i 
bladet handler dette ikke om sund 
fornuft, men om økonomi. 
796 Hans Guldager fik herefter or

det og indledte med at sige, at man i 
denne situation skulle være meget 
varsomme med at smide nogen på 
porten. 
Han understregede, at det oplæg, 
der var kommet fra formanden om 
hændelsesforløbet, var fuldstændig 
korrekt. Selv ønskede han at 
fortælle, hvorfor det pludselig er 
gået sådan. Hvordan der, efter at 
man i 22 år havde "hygget sig" med 
det oprindelige forslag udarbejdet af 
Trafikministeriet, Rivieraudvalget 
og andre, så pludselig i vinteren 
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1999 fra Rådhuset og embedsmæn
denes side fik meldt ud, at nu skulle 
der gang i Rivieraplanen. 
Herefter redegjorde Hans Guldager 
detaljeret for, hvordan den vold
somme interesse for Østamager 
pludselig var opstået på baggrund af 
aftalen om bygningen af Metroen og 
financieringen af denne ved bolig
byggeri. 
Lokkemaden skulle for SSF's ved
kommende være en supermarina i 
den nye havn, der om otte år skal stå 
færdig på Benzinøen. Hans havde 
fremhævet, at med hans kendskab til 
medlemmerne i SSF, var ingen dér 
interesserede i en ny havn. Man 
ønskede at bevare det særlige miljø, 
der var opbygget på stedet gennem 
klubbens levetid. Desuden påpegede 
han over for politikerne, at hans 
mandat gik ud på at fremme 
Rivieraplanen, og at udvalget ikke 
havde mandat til at gå ind på noget 
boligbyggeri. Et resultat af, at udval
get valgte at blive og påvirke beslut
ningerne blev, at man indså, at en 
flytning af SSF til den nye marina 
ikke var en løsning, men også at det 
planlagte byggeri blev flyttet læn
gere mod syd i forhold til SSF. 
Planen ligger i "Rapport om ny 
Amager Strandpark", som skal 
forelægges politikerne inden årets 
udgang. Kramer Mikkelsen har 
udarbejdet et forslag om økonomien, 
som alle, der skal være med til at be
tale, vil kunne gå ind for, bl.a. ved at 
Københavns kommune over en år
række afgiver tilbagekøbsretten til 
de grunde, man har solgt på åremål 
til almennyttige byggerier i 
København. Det resterende beløb 
skulle så komme ind ved grundsalg i 
dette område. 
Hans fik efter lange forhandlinger et 
forhandlingsnotat, som blev forelagt 
samtlige rivieraklubber, hvoraf 28 
mødte op, og efter en seriøs debat 
vedtog man at kunne gå ind for de 
betingelser og anbefale dem, hvis 
der ikke blev lavet flere ændringer. 
Hans opfordrede til sidst til at slutte 
op om det udvalg fra bestyrelsen, 
der arbejder med sagen. Han mente 
ikke, at nogen advokat for tiden 
kunne ændre noget. Nogle 
Landsorganisationer ville kunne 
komme ind i billedet, f.eks. DN. 
Medlemmerne opfordres også til at 

protestere mest muligt. 
388 Svend Erik Culmsee havde 
skrevet indlægget om festen i forbin
delse med standerhejsningen, og 
han mente stadig, hvad han skrev. 
Han kunne dog godt forstå, at folk 
ikke ville komme frem med under
skriftsindsamlingen mod restaura
tøren, for han syntes den var useriøs 
og uretfærdig. Arrangementerne er 
fine nok, men der manglede tem
melig meget i hverdagen. 
244 Rasmus Bech forstod ikke, at der 
ikke var mere røre om restauranten. 
Alle han talte med sagde, at de tog 
ud i Lynetten for at spise, for restau
ranten her var jo næsten ikke for 
medlemmer. 
Herefter var der ikke flere, der 
ønskede ordet, og beretningen blev 
vedtaget. 

Der blev så overrakt forskellige 
pokaler. 
Kapsejladschefen uddelte en pokal 
til "Bedste deltager i Aftensejlad
serne". Den gik atter til 311 Brian 
Frisendahl. 
Ungdomslederen uddelte en række 
pokaler. Enkelte pokaler har været 
uddelt så mange gange, at der ikke 
er plads til flere navne, og han var 
glad for, at der var medlemmer, der 
havde givet en ny til erstatning, så 
pokalen kunne gå videre. 
"Børge Twillings Vandrepokal" til 
den flittigste fører gik igen i år til 
1502 Kitt Gravesen. 
"Peter Wessels Vandrepokal" til den 
flittigste junior gik til 1517 Kristian 
Schaldemose. Denne nye pokal er 
skænket af Lillian og Jens Green. 
"SSF's vandrepokal" til den flittigste 

optimist gik til 1504 Anders 
Gravesen. 
"Hæng i Pokalen" til en pigesejler 
gik til 1512 Mia Dahl Jensen. 
"Preben Vognmands Vandrepokal" 
til klubmesteren i optimist blev 
tildelt 1521 Louise Bennboe, og 
"Årets Ungdomssejler" en ny pokal, 
der er indstiftet af Henrik Gravesen 
uddeltes for første gang. 
Modtageren af denne udmærkelse 
udvælges fortrinsvis af sejlerne selv. 
I år gik den til Francois Hanon. 
"Heidis Vandrepokal" for en særlig 
indsats og "Skolebetjentens 
Vandrepokal" til klubmesteren i 
Yngling uddeltes ikke i år. 

Punkt 3, regnskab: 
Kassereren 687 Jørgen Rindal gen
nemgik budgettet for 2001. 
Budgettet var trykt i bladet nr. 11, 
november 2000. Han begrundede 
ændringerne, men påpegede også, at 
budgettet i øvrigt lignede det fra sid
ste år. 
Der var ingen bemærkninger til hans 
redegørelse, hvorefter generalfor
samlingen godkendte budgettet. 

Punkt 4, valg: 
På baggrund af alle de ting, der sker 
omkring byggeplanerne på stranden 
var formanden villig til at genop
stille for endnu en valgperiode. Da 
der ingen modkandidater var blev 
han genvalgt. 
Kapsejladschefen Erik Povlsen blev 
genvalgt. 
Ungdomslederen Henrik Gravesen 
blev genvalgt. 
Havneudvalgsmedlem Bent Knud
sen ønskede ikke genvalg. 
Formanden udtrykte, at han var ked 
af at Bent ikke kunne afse tiden til 
arbejdet, men at det måtte man re
spektere. Han takkede Bent for hans 
meget store indsats i det tunge ud
valg. Formanden meddelte så, at 
bestyrelsen ville konstituere sig med 
Erling Jørgensen som nyt havneud
valgsmedlem. Derfor havde man 
brug for et medlem, der ville påtage 
sig at overtage ansvaret for festud
valget. 
Som nyt bestyrelsesmedlem valgte 
generalforsamlingen Vagn Preisler, 
som er valgt for det kommende 
halvår, da festudvalgsformanden 
normalt vælges på forårsgeneralfor-
samlingen. 
Formanden for klubhus og bygnin
ger Elo Nielsen blev genvalgt. 
Som ny suppleant til bestyrelsen val
gtes 638 Jens Peder Skov. 
Kassereren Jørgen Rindal og kasse
rersuppleanten Elin Brinkland blev 
begge genvalgt. 

Punkt 5, lovforslag: 
Ingen. 

Punkt 6, andre forslag: 
Der forelå tre forslag, der alle har 
været trykt i bladet (nr. 11, nov. 
2000) 
Forslag nr. 1 var fremsat af 549 
Flemming Voss og drejede sig om, at 
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SSF burde tilmeldes bankernes beta
lingsservice, for at gøre det lettere 
for medlemmerne at betale kontin
gent m.m. 
Kassereren fik ordet efter forslags
stilleren og sagde, at han godt kunne 
leve med at man gik over til beta
lingsservice. Han opridsede de 
fordele og de ulemper ved betalings
formen, som han kunne se. 
Forslagsstilleren syntes stadig, der 
var en fordel ved systemet, men 
havde ikke set de ulemper, kasse
reren ridsede op. 
Forslaget blev forkastet. 

Forslag nr. 2 var et ændringsforslag 
fra bestyrelsen til Havneregle
mentets § 7, og formanden uddybe
de motiveringen i bladet med, at det 
udelukkende drejede sig om at lette 
havneudvalgets arbejde med at 
kunne finde frem til ejerne af fartøj
erne, hvad enten de stod på land 
eller lå i vandet. 
Forslaget blev vedtaget. 

Forslag nr. 3 var et ændringsforslag 
fra bestyrelsen til Havneregle
mentets § 1, 2, 3 og 4 og affødt af 
ønsket om at bringe overensstem
melse mellem foreningens love og 
reglementer, samt at opdatere 
foreningens reglementer, så de stem
mer overens med gældende lovbek
endtgørelser også i forbindelse med 
duelighedsprøverne. 
Henrik Gravesen uddybede mo
tiveringen. 
Sven Malm ønskede at vide, om der 
også krævedes "kørekort" til de mo
torbåde, der anvendes af ungdoms
afdelingen. 
Henrik Gravesen bekræftede, at det 
krævedes til begge følgebådene, og 
at de sejlere, der brugte båden, 
havde formalia i orden. 
Forslaget blev vedtaget. 

Punkt 7. Eventuelt: 
202 Flemming Wulff ønskede at 
vide, om nogen havde indblik i det 
nye om VHF radioer og om der blev 
afholdt kurser? 
Henrik Gravesen svarede, at de nye 
VHF-kurser, de såkaldte SRC (short 
range certificate) har været afholdt nogle 
gange i SSF på kredsplan. Han forvent
ede, at kredsen efter nytår ville afholde 
mindst et kursus. Hvis der var stemning 

for det, og hvis kredsen ikke 
ønskede at arrangere flere kurser, 
ville Henrik gerne sørge for at 
gennemføre et kursus. 

Da der ikke var flere, der 
ønskede ordet, takkede diri
genten forsamlingen for god 
ro og orden og gav ordet til 
formanden for en afsluttende 
bemærkning. Han takkede 
dirigenten og forsamlingen 
for en god generalforsamling 
med megen spørgelyst. Han 
ønskede alle en god vinter og 
sluttede med at udbringe et 
leve for SSF. 

Generalforsamlingen sluttede 
klokken li40. 

FlemmingVoss Bjørka Schandorff 
Dirigent Referent 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Butik med alt i udstyr 
Hempel 

Giasf ibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg 
Suzuki forhandler 
Alt i f iskeriudstyr 

Maritim beklædning 
m.m 

Forsikringskader 
Fribordslakering 

Hempelosmosecenter 
Reperation af træ- og glasf iberskader 

Installation og reperation af bådmotorer 
Smedeværksted 

Bedding til 15 ton 

Gode Parkeringspladser 

Bus nr 9, 36, 2505 

Motorvejen til Kastrup 
Tog til Lufthavnen 

Åbningstider: 
Man- fredag 9.00 - 17.00 
Lørdag 9.00 -14.00 
søn-hel I igdage(15/3-15/7) 9.00 - 14.00 

Vor fiskerispecialist 
ELLEN OSTENFELDTvil være på sin pind 

TIRSDAG OG TORSDAG 

Heller s Yachtværft 
& Udstyr 

NAVMAN 500 m/ intern antenne 
en rigtig god GPS til jolle og mindre bade. 

pQ/-> 
°o0 __ 

dLcLy? 
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FORMANDENS BERETNING 
Efterårsgeneralforsamlingen 2000 

Endnu en sejlsæson er gået hvor SSF 
har mistet medlemmer som er afgået 
ved døderv: 

Nr. 1134 Kai Kure, indmeldt 13. maj 
1971, død i marts måned, opnåede 
at være medlem af SSF i næsten 30 
år. 
1168 Rita Sejrbo, indmeldt 3. februar 
1972, død 24. april, fik alt for kort en 
periode sammen med Jan og børn 
efter deres hjemvenden til Danmark. 
357 Erling Hansen, indmeldt 17. maj 
1973, død 3. Maj, bevarede sit livs
mod til det sidste. 
920 Gunnar Desler, indmeldt 13. au
gust 1970, rådgav foreningen om 
brandslukningsudstyr. Han nåede 
desværre ikke at nyde sit otium i sin 
flotte Nauticat 
1203 Jørgen Sørensen, indmeldt 3. 
maj 1973, død 27. juli. 
137 Knud Heller, indmeldt 14. au
gust 1975, død 27. juli, tidligere ejer 
af bådeværftet i Kastrup og gennem 
årene læremester for flere SSF 
medlemmer. 
255 Jørgen Friland, indmeldt 2. okto
ber 1964, død 4. september, et døds
fald jeg fik meddelelse om på kanal-
tursferie i Frankrig. "Jørgen røv" som 
vi gamle jollesejlere kærligt kaldte 
ham, og som stammede fra en 
særdeles aktiv tid som piratjollesej-
ler. Han var et skattet medlem af 
SSF, hjælpsom, med et stort hjerte 
for vores jollesejlere og juniorer, 
havde en periode siddet som 
havneudvalgsmedlem i bestyrelsen. 
Aktiv på mange fronter, ja, en rigtig 
sejlerkammerat der skulle have haft 

nogle flere år i sin selvbyggede båd. 
519 Jørgen Boalt, indmeldt 18. au
gust, død 6. september, Kom tilbage 
til SSF efter et medlemskab i sine 
unge dage. Var ejer af motorbåden 
"Bissen", som han på det sidste ikke 
fik så meget glæde af på grund af en 
ondartet sygdom. 
101 Berthel Nielsen, indmeldt 29. 
april 1982, død 20. september, efter 
et kort sygdomsforløb. Foreningen 
har fået overdraget Berthel's motor
jolle. 
612 Erik Hansen, indmeldt 3. sep
tember 1954, død 4. oktober, et stille 
lidt genert menneske. Han blev 
kendt i hele havnen, da han blev 
ansat som pladsmand, et hverv han i 
samarbejde med de skiftende 
havneudvalg forvaltede meget fint, 
selv om der kan være mange "arbejds
givere" på pladsen. 

Jeg må bede generalforsamlingen 
rejse sig og mindes de afdøde 
medlemmer 

"Æret være deres minde" 

Igen til denne generalforsamling kan 
vi fejre medlemmer, som via et langt 
medlemskab har opnået at runde et 
jubilæum, og vi har til denne gener
alforsamling syv 40 års- og fjorten 25 
års jubilarer. 

40 års jubilarerne er: 
A 318, Aage Christensen, der sam
men med Dagny og deres båd 
"Jolly", har nydt mange sejlture når 
vejret har tilladt det. 

A 445, Poul Hans Olsen, ejer af jollen 
"Tommeline". 
A 301, Charles Bach, som til daglig 
slår sine folder i Jyllinge. 
A 359, Per Siert, som tidligere sejlede 
spidsgatter sammen med sin far. 
A 411, Hans Jønsson, startede som 
optimistjollesejler og var en dreven 
kapsejler, der gennem årene har 
været ejer af flere fartøjer, i starten 
sammen med sin tvillingebror Niels. 
Hans fartøjer har altid været kende
tegnet ved at være særdeles vel
holdte, i kan bare gå ud og bese hans 
nuværende Folkebåd. 
A 176, Niels Jønsson, var ligesom 
Hans en virkelig god kapsejler og en 
del af det SSF-kuld, som raserede 
kapsejladsbanerne i deres opti
mistjolleårgang. Nu dyster de to 
brødre mod hinanden ved de årlige 
"Old boyssejladser". 
A 278, Uffe Below, kærligheden til 
de buttede spidsgattere har altid 
været dig, nu bliver det ikke til 
meget mere end den årlige Sjælland 
Rundt med spækhuggeren 
"Rimfaxe". 
A 268 Leo Jensen, et skattet medlem 
af "havnesjakket". 

25 års jubilarerne er: 
A 246, Claus Sonne Linnedal, har 
som junior sejlet i foreningens 
Ynglinge både. 
B 1102, Niels Valdemar Matthiesen. 
B 1205, Jytte Haar, medejer af folke
båden Grønært, lagde energi og 
kræfter i ungdomsarbejdet, da 
Jørgen var ungdomsleder. 
A 1092, William Thomassen, ejer af 

40 års jubilarer 25 års jubilarer 



spidsgatteren Mette. 
A 180, Jan Hansen, eller bedre kendt 
som "Bessie" og ejer af sejlloftet Dan 
Sail. 
A 1087, Henning Lauesen. 
A 154, Lennart Bjørck Nordstrand, 
ejer af en jolle. 
A 1088, Einar Schubert, jolleejer. 
B 1211, Britta Larsen. 
A 748, Jørgen Larsen, ejer en Fjord 
27, Magda. 
A 781, Peter Eggert Petersen. 
A 949, Rolf Unneland, ejer af en 
kystjolle 
B 1132, Jimmy Hansen. 

Igen i år vil bestyrelsen uddele 
pokalen "En god SSF'er", og den 
tildeles i år, Henning Olesen, som til 
fulde lever op til pokalens formål. 

Stille eksistenser har jeg tidligere 
nævnt, dem har vi heldigvis nogle 
stykker af. Medlemmer som i det 
stille udfører en masse frivilligt ar
bejde rundt omkring i SSF, medlem
mer uden så mange "dikkedarer", 
ikke noget med at "bøje" love og 
vedtægter så det passer bedre ind i 
deres kram, nej, man efterlever det, 
som generalforsamlingerne har ved
taget. 
Sammen med bestyrelsen, udvalgs
medlemmer, pladsmand er I med til, 
at SSF fortsat kan skabe rammer om 
foreningslivet i Sundby Sejlforening 
og det vil jeg gerne kvittere for. 

Hurra!! Ruinerne på "Vølund" er ved 
at forsvinde. 
Øv!! De er ved at bygge store 
mastodonter til vindmøller ude i 
Øresund. 
Øv!! De vil bygge lige i nakken på 
os. 
Ja, i øjeblikket er der flere øv'er end 
hurra'er, men hvad vil der ske ud 
over det der allerede er planlagt i 
dag? 

Hvad er det for en fremtid Sundby 
Sejlforening kan se frem til? 
Jeg har i korrespondance med 
Overborgmester Jens Kramer 
Mikkelsen spurgt om det samme, får 
vi en forlængelse ud over de nu
værende 10 år og hvis vi får, på 
hvilke betingelser vil det så ske! 
På forårsgeneralforsamlingen 
nævnte jeg, at der var nogle forhold, 

der var ved at falde på plads: 
Opsplitning af en samlet lokalplan 
for hele Østamager i to lokalplaner, 
en for Prøvestenen og en for Amager 
Strandpark, samt et stop om etable
ring af en havnetunnel. 
I kommentarerne til opsplitningen af 
lokalplanerne, står helt klart, at det 
ikke vil få indvirkning på besejlings-
forholdene til SSF. Så langt så godt! 
Det, der ikke stod noget om var, at 
kommunen for alvor havde planer 
om at sælge jorden syd for SSF til 
boligbyggeri for at skaffe penge til 
den Ny Amager Strandpark . 

Overborgmesteren udtalte på febru
armødet i Borgerrepræsentationen, 
at han ville "vende hver en sten" for 
at finde penge til finansieringen af 
den nye strandpark, og en af de sten 
der skulle vendes var åbenbart pla
nen om jordsalget og boligbyggeriet. 
Første gang vi så og hørte om plan
erne var ved et møde i SSF med em
bedsmænd og arkitekter, hvor vi 
efter en rundtur hos os, kajak
klubben og søspejderne fik forelagt 
skitseudkast til det forslag, som poli
tikerne på rådhuset nu skal tage 
stilling til. 
Det var helt klart et slags "salgs-
møde", hvis de berørte parter nu 
hver især fik opfyldt nogle af de 
ønsker, som har stået øverst på deres 
liste over investeringer, så skulle vi 
"bare" uden videre acceptere det 
planlagte skitseudkast. 
Alle tre parter, søspejderne, ka
jakklubben og SSF, havde kraftige 
indvendinger mod skitseforslagene 
og fra vores side gjorde vi opmærk
som på det urimelige i at bygge så 
tæt på et bestående fritidsområde. 
Det blev ikke taget til efterretning, 
embedsmændene og arkitekterne 
var sendt i byen for at overbevise os 
om, at planerne var alle tiders og 
hvis vi var af samme mening og ac
cepterede dem, ja så havde man 
skaffet 100 mill. kroner, til hjælp for 
finansieringen af strandparken. 

SSF har officielt gjort indsigelse mod 
planerne om at bygge så tæt på et 
bestående fritidsområde, en række 
andre interessegrupper og private 
har ligeledes gjort indsigelse mod 
byggeriet. 
Ud over den officielle indsigelse, har 

jeg som formand for SSF, via 
brevkorrespondance gjort over
borgmesteren opmærksom på det 
urimelige i at bygge så tæt på. 
Denne korrespondance er i kopi 
sendt til Birthe Weiss og Claus 
Larsen-Jensen, begge fremtrædende 
socialdemokratiske medlemmer af 
folketinget og som har udtalt sig i 
pressen om Østamagers fremtid. 
Der skal ikke være nogen tvivl om, 
at vi i bestyrelsen helst så, at det 
planlagte byggeri aldrig vil blive til 
noget, men SSF kan ikke forbyde en 
grundejer, altså i dette tilfælde 
Københavns Kommune, at bygge på 
sin grund, derfor har jeg i den før 
omtalte korrespondance gjort op
mærksom på, at vi vil gå ind i en 
konstruktiv dialog omkring projek
tet for at få mest mulig indflydelse 
på den endelige udformning. 
Hvis kommunen vil bygge der, ja, så 
bygger de, og så nytter det altså ikke 
noget, at vi sidder tilbage med kors
lagte arme. 

Bestyrelsen besluttede ud af sin 
midte, at nedsætte et snævert udvalg 
bestående af: Bent Knudsen, Erling 
Jørgensen og formanden Jens Green 
Jensen, til at følge tæt op på de før 
omtalte planer. 
Bestyrelsen bemyndigede udvalget 
til at tilkalde den nødvendige 
ekspertise, når den måtte finde det 
nødvendigt. 
Indtil videre har der været holdt 
møder med Hans Guldager i hans 
egenskab af formand for Rivieraud
valget, idet Rivieraudvalget, i det 
nedsatte udvalg om Ny Amager 
Strandpark, har forhandlet med et 
mandat på alle interessegruppernes 
vegne. 
Danmarks Idrætsforbunds miljøko
ordinator har været kontaktet 
angående miljømæssige aspekter, 
(altså det at bygge så tæt på kajkan
ten), og om det overhovedet er 
lovligt at bygge ned til vandkanten, 
og det kan en kommune give 
tilladelse til, desuden fremhæves 
det, at der jo kommer en ny strand, 
som klart over holder bestem
melserne om afstand fra strandkant 
til bebyggelse. 
En beslutning om yderligere juridisk 
assistance vil blive truffet når og 
hvis planerne bliver godkendt af 
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Borgerrepræsentationen, og vi der
med kender de endelige planer. 

Bent har lavet nogle opmålinger på, 
hvilke konsekvenser en flytning af 
toiletbygning og masteskur ind på 
søndre plads, samt den påtænkte 
kanal ind i land vil medføre. 
Det vil komme til at "koste" ca. 50 
vinterpladser og dermed bevirke, at 
bådene skal stå tættere, hvis ikke der 
kan findes alternativ arealer et andet 
sted, og der vil være en risiko for, at 
vi heller ikke kan have vinteroplæg
gere på pladsen, hvilket betyder en 
indtægtskilde der forsvinder. 

For nylig har der været afholdt en 
Trafikpolitisk høring i København, 
hvor værterne, LO København og 
DA København, havde indbudt 
trafikministeren, overborgmesteren, 
bygge- og teknikborgmester Søren 
Pind og Miljø- og forsyningsborg-
mester Bo Asmus Kjeldgaard til at 
holde indlæg om trafikale udfor
dringer i København, herunder etab
lering af en havnetunnel. 
Kramer gjorde udtrykkeligt op
mærksom på, at han ikke ville have 
en tunnel og hellere ville bruge de 3-
4 Milliarder en sådan tunnel ville 
koste til noget andet. 
Til det kan man vel tilføje, at hvis 
byggerierne på begge sider af 
Amager Strandvej placeres tæt på 
vejen, vil det i sig selv begrænse en 
udvidelse af selve kørebanen. 

Planerne om det Maritime 
Aktivitetshus hvis placering er 
påtænkt at være på skellet mellem 
Københavns Kommune og SSF i det 
nordøstlige område, og indgår som 
en del af Kvarterløft Holmblads-
gade, er nu så langt, at forskellige in
teressegrupper fra baglandet er 
blevet bedt om at fremkomme med 
de aktiviteter, de kunne tænke sig et 
sådant "hus" skulle indeholde. 
Jeg skal for en god ordens skyld 
pointere, at Bygge og Anlægsfon
den , som får penge fra tipsmidler
ne, har afsat nogle millioner til pro
jektet og det forventes at de to ho
vedbrugere af faciliteterne, Køben
havns Kommunes institution, 
Amager Strand Sejlklub og SSF er 
med til finansiere med et ikke endnu 
defineret beløb. 

Vores ungdomsleder Henrik 
Gravesen vil deltage på en såkaldt 
inspirationstur til tre sejlklubber i 
provinsen for at se hvordan lignende 
projekter er gennemført og få ind
blik hvilke erfaringer, man har gjort 
,når flere interessegrupper gør brug 
af det samme hus. 
Fra SSF's side ser vi det som en mu
lighed for at kunne få faciliteter til 
undervisning, omklædning og bad 
til brug for foreningens medlemmer 
og i forbindelse med afholdelse af 
stævner. 

I korrespondancen med Kramer har 
jeg gjort opmærksom på, at vi ser 
det projekt som meget interessant, 
men en betingelse for at være med 
til en finansiering er, at vi har et 
lejemål, der strækker sig væsentligt 
ud over de nuværende 10 år. 

Jeg er helt sikker på, at vi alle har 
mange spørgsmål og tanker om 
hvad der mon nu skal ske, men så 
længe vi ikke ved om byggeriet bli
ver vedtaget af politikerne og i givet 
fald hvilken udformning det må få, 
og så længe vi ikke ved hvordan 
betingelserne i vores fremtidige 
lejemål måtte komme til at se ud, ja, 
så vil svarene kun være gisninger. 

Havn og plads 
Havneudvalget har sammen med 
"havnesjakket" været på "spil" og 
flere projekter er blevet gennemført. 
Som et af de større, har været etab
lering af halvtag og redskabsrum på 
nordre plads til brug for ungdoms
afdelingen, det gamle halvtag på 
bagsiden af det gamle klubhus kan 
ikke mere, og vil nu af det samme 
"sjak" blive revet ned. 
Trækonstruktionen har en sådan 
størrelse, at vi måtte have et tøm
rerfirma til bygge den, og dermed en 
ekstraordinær udgift som vi må "af
drage" på i næste regnskabsår. 

Desværre har der igen været en køl
båd inde og ligge i slæbestedet på 
søndre plads og dermed ramt tra
verser og skinner, hvilket bevirkede, 
at der måtte dykkere ned for at re
parere, så beddingen igen er brug
bar. Der er nu blevet monteret en 
kæde tværs over skinnerne så både 
ikke kan sejle ind og fortøje. 

Der er blevet gravet vandledning 
ned på søndre plads, etableret nye 
cykelstativer og platform til knallert
er og motorcykler syd for klubhuset. 
Området foran havnekontoret og 
bureau er blevet forsynet med en 
terrasse og pladsen er blevet re
noveret så det ser ordentligt og pro
fessionelt ud. 
Bent har haft afleveringsmøde med 
kloakentreprenørerne, hvor de sid
ste udestående sager blev gen
nemgået. 

Det var planlagt, at indsejlingsren-
den skulle været oprenset i år, det er 
endnu ikke lykkedes at finde et om
råde i nærheden, hvor vi har kunnet 
få lov til at komme af med det op
gravede materiale. Nærmeste dump-
ningssted som umiddelbart kan an
vendes er midt i Køge Bugt, og det 
vil simpelthen koste en formue, hvis 
det var det sted, vi skulle af med 
sandet. Bent har kontakt til 
Miljømyndighederne som ikke 
umiddelbart har en løsning på pro
blemet, men der arbejdes videre på 
at finde et egnet sted, som er 
økonomisk overkommeligt. 

Sidste nyt 
Bent har forleden dag fået en klap-
petilladelse, som er betinget af, at vi 
først udgraver i december måned i 
år, og klapningen må ske ude på det 
urene område hvor vindmøllerne 
placeres, der er indgået aftale om 
oprensningen. 

Havnebassinerne er en anden varm 
kartoffel, her afventer vi resultaterne 
fra det havneprojekt, som Dansk 
Sejlunion har sat i værk, med hensyn 
til hvordan man bortskaffer det op
gravede materiale. 

Klubhus 
Elo er ved at få overblik over hvor 
meget, der skal gøres i stand i januar 
måned. 
Et par store termoruder er blevet 
skiftet i gangen. 

Der har været nogen skumlen i kro
gene over den måde Tina kører 
restaurationen på, bestyrelsen har 
ikke fået nogen direkte henvendelse 

11 



fra nogen medlemmer, men det blev 
besluttet på et bestyrelsesmøde, at 
Elo og formanden skulle tage en 
snak med Tina, om der er ting, der 
kan rettes til med hensyn til driften 
af restaurationen. 

Fester 
Erling har som ny "rorsmand" for 
afvikling af festligheder, fået gen
nemført de planlagte arrangementer, 
med støtte og hjælp fra det gamle 
festudvalg, som straks tilbød sin 
hjælp da Erling var blevet valgt til 
posten, og det skal I have tak for. 
Til det nyligt afholdte afriggergilde 
var der mange fremmødte og god 
stemning. 

Det skal tilføjes, at Erling indgår i 
bestyrelsesarbejdet på flere fronter, 
hvor han gør brug af sin brede erfa
ring omkring styring af projekter og 
teknik. 

Sejlerskolen 
Igen har en af SSF's solide aktivi
teter, sejlerskolen gennemført som
merprogrammet med succes. 
Som en nyhed har Claus og Henrik 
fået arrangeret og gennemført 
prøven til "speedbådskørekort", vi 
skal senere på dagsordenen tage 
stilling til bestyrelsens forslag til æn
dringer i vores vedtægter, så de 
tager højde for de nye regler fra 
Søfartsstyrelsen, og jeg forventer 
helt klart, at der vil være flere 
medlemmer, som til foråret vil 
tilmelde sig næste kursus for at få 
tingene på plads. 

Ungdomsafdelingen 
Den gruppe af unge som tegnede sig 
sidste år, er blevet fasttømret og ud
bygget. 
Det kommer ikke af sig selv, der 
lægges mange kræfter i arbejdet af 
Henrik og hans udvalg. 
Aktiviteterne har været mange, ud 
over træningssejladser og stævner 
rundt omkring, er det også blevet til 
en sommerferietur der endte op med 
Landsjuniorstævne i det jyske. En 
sommerferietur i blæsende og regn
fuldt vejr, men, som jeg selv har 
oplevet det, er det sådanne ture som 
giver rutine, og minder man ikke 
glemmer. 
Henrik og formanden arbejder tæt 

sammen omkring det Maritime 
Aktivitetshus, og i de tilfælde hvor 
jeg ikke har kunnet deltage i møder, 
har Henrik trådt til. 
Det er ligeledes sådan, at Henrik 
deltager i en følgegruppe, hvor han 
skal sikre, at SSF's ønsker tilgodeses, 
hvilket er en betingelse for over
hovedet at deltage i projektet. 

På grejsiden er den ene følgebåd 
blevet udskiftet med en gummibåd 
og en ældre Trapezjolle i god stand 
er blevet erhvervet for små midler. 

Joller 
Jollehuset er blevet gjort i stand ind
vendigt og taget er blevet repareret, 
så det nu fremstår som et brugbart 
hus til forskellige aktiviteter. For at 
styre brugen af huset har pladsman
den nøglen, til hvem man henvender 
sig, hvis man vil gøre brug af huset. 
Jolleaktiviteten på vandet er sti
gende, og jollesejlerne har i samar
bejde med de øvrige brugere af om
rådet været aktive med at få styr på 
jollepladsen, så den fremstår ryd
delig og organiseret. 

Kapsejlads 
Igen i år virkede samarbejdet med 
afholdelse af aftensejladserne 
mellem Kastrup Sejlklub og Sundby 
Sejlforening godt. 

Det øvrige kapsejladsprogram er 
forløbet godt, dommerne og øvrige 
officials har været en god blanding 
af rutinerede kræfter og nogle med 
færre år på bagen, det nyindrettede 
kapsejladsbureau viste sin due
lighed. 

Larchmontpokalen vil der ikke blive 
sejlet om i år, da kun Kastrup 
Sejlklub og Sundby Sejlforening kan 
stille hold, og det er lige som lidt 
nok, når stævnet er baseret på hold
sejlads. 

I vinter vil vi have deltagere på 
kapsejladskurser, så vi står godt 
rustet til næste år hvor vi skal 
afholde DM for Folkebåde, men det 
er også målet, at vi dermed sikrer 
næste generations dommere når de 
"gamle" drenge takker af. 

Old Boy's stævnet blev igen en suc

ces, med lån af Søværnets 
Ynglingebåde blev der sejlet hele 
weekenden, med lidt aftendans ind i 
mellem. 

Motorbåde og sikkerhed 
Der er ikke så meget at berette om, 
når det drejer sig om aktiviteter på 
søen, og alligevel er der jo fartøjer på 
vandet, der sørger for råmaterialet 
til de røgede sild. 
Gæstevisit på Saltholm er det også 
blevet til, og så er der lige fisketuren, 
afviklet til alles tilfredshed, og så er 
der lige de medlemmer der går op til 
praktisk prøve i Bollen med Ib som 
instruktør, men i er nu mest gode til 
at holde det sociale liv på land 
vedlige, og det er så også en del af 
SSF's liv. 

Vagtordningen er startet, og en del 
har allerede skrevet sig på og fået 
tildelt en vagt, og jo tidligere det 
bliver gjort, jo større chance er der 
for at vagterne kommer til at passe i 
ens "kram". 
Husk nu, at skal der søges om 
fritagelse så er det nu, og ikke når 
vagtsæsonen er forbi. 
Igen vil vi anvende hundevagter på 
ledige dage. 

Bladet 
Det er ingen hemmelighed at 
bestyrelsen ikke har været fuld til
freds med bladets redigering og ind
hold. 
På sidste bestyrelsesmøde deltog 
Poul, og i referatet kan man læse, at 
jeg foreholdt redaktøren at bladet er 
medlemmernes blad og ikke hans 
blad, hvor han stort opsat kan give 
sin utilfredshed til kende. Der har 
ligeledes været indlæg fra et 
medlem, hvor bestyrelsen uretmæs
sigt er blevet bebrejdet et forhold i 
forbindelse med standerhejsningen, 
uden at bestyrelsen på forhånd var 
blev orienteret og dermed havde 
haft en chance for at kommentere 
det skrevne. 
Når der så kommer stof fra et af 
bestyrelsesmedlemmerne, som i 
øvrigt var godt gal i skralden, 
hvilket ikke ligner ham, ja, så bliver 
det trykt ukritisk uden redigering 
eller en kontakt til vedkommende, 
om det virkelig skulle trykkes i fuld 
ordlyd. 
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det trykt ukritisk uden redigering 
eller en kontakt til vedkommende, 
om det virkelig skulle trykkes i fuld 
ordlyd. 
Det er for mig at se ikke seriøs redi
gering og forbandet ærgerligt, da 
bladet kommer over hele landet. 
Jeg har forståelse for, at en redaktør 
ikke kan være alle vegne, derfor kan 
en anden måde at skaffe stof til 
bladet på være, at henvende sig di
rekte til en deltager i et arrangement 
for på den måde at sikre sig, at ved
kommende er med på at levere stof 
til bladet, altså en mere udfarende 
handlemåde fra din side Poul. 

Østersøkredsen 
Der arbejdes på at gennemføre et 
lederseminar på kredsplan, som 
blandt andet gerne skulle munde ud 
i et fremtidsbillede for kredsens 
fremtidige arbejde og være med til 
yderligere styrkelse af samarbejdet i 
kredsen. 

Dansk Sejlunion 
På et ekstraordinært formandsmøde 
i Odense blev det vedtaget, at sejl
unionen skal udsende et blad til alle 
medlemmer af klubber under DS, 
det er et blad, som skal afløse den 
delvis reklamefinansierede ud
givelse via Bådmagasinet. 
Det næste initiativ fra miljømyn
dighederne er et kommende forbud 
mod at benytte et søtoilet med di
rekte afgang til havet. 
Sejlunionen har gjort indsigelse over 
for embedsværket og peget på, at de 
udslip der sker overhovedet ikke 
har nogen effekt på vandkvaliteten i 
danske farvande. 
Alligevel tromler man en bestem
melse igennem om, at havnene skal 
stille faciliteter til rådighed, så et 
fartøj kan få tømt sin holdingtank. 

Med disse ord fremlægger jeg min 
beretning for generalforsamlingen 

Hvad s.... 
er det dig 

? 

Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

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

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

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

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

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

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

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr • Autoriseret varksted 
-15 ton kran. ANe marker af påhængsmotorer repareres. 

LRJLnJ 
! OUTBOARDS 

YAMAHA 
Johnsan 
auicKsiuvsa 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 30. oktober 2000 

Formanden bød det nye besty
relsesmedlem Vagn Preisler velkom
men og tog derefter fat på dagsorde
nen. 

Punkt 1, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der 
berører SSF: 
Intet. 

Punkt 2, Beretning: 
Generalforsamlingens forløb blev 
gennemgået. De anvisninger og 
ideer, der blev givet, vil der blive ar
bejdet videre med i udvalget, f.eks. i 
forbindelse med lejekontraktens 
gennemgang. Debatten var ventet og 
forløb godt. Henrik komplimente
rede formanden for beretningen og 
udtrykte tilfredshed med at forsla
gene var gået så glat igennem. 
Man blev enige om, at tiden nu er 
inde til, at teksten i lovene bør gen
nemgås nøje og revideres. Erling 
blev bedt om at nedsætte et udvalg 
til arbejdet bestående af ham selv, 
Ole Poul Pedersen og Jens Peder 
Skov. Lovteksten med de på general
forsamlingerne vedtagne rettelser 
ligger hos redaktøren. 

Bestyrelsen konstituerede sig med 
Erling som næstformand. Erling går 
som meddelt på generalforsamlin
gen ind i havneudvalget, og Vagn 
overtager festudvalget. 

Formanden har modtaget en under
skrevet liste fra en række medlem
mer, der har opstillet otte klage
punkter over de daglige forhold i 
restauranten. 
Bestyrelsen diskuterede forholdene 
og var enige om, at der var mange 
kritikpunkter og at de havde været 
taget op med restauratøren mange 
gange. Man er klar over, at klubbens 
medlemmer alene ikke kan få 
økonomien til at løbe rundt i en 

restaurant, hvorfor der er givet tilla
delse til selskaber udefra i et vist 
omfang. I erkendelse af, at bestyrel
sen ikke har opstillet helt tydelige 
betingelser og retningslinier for, 
hvordan man ønsker at klubbens 
restaurant skal drives, vil forman
den, Elo og Vagn formulere og frem
lægge retningslinier for restau
ratøren, ligesom en række klage
punkter, som der skal rettes op på, 
vil blive forelagt hende. Når hun er 
gjort bekendt hermed og skriftligt 
har indgået aftale om at rette op på 
de nævnte punkter, vil der være en 
prøveperiode på to måneder, hvor
efter der afholdes et opfølgnings
møde. 
Bestyrelsen er enig i ovenstående. 

Punkt 3, Havn og Plads: 
Erling overtager Bents arbejdsom
råder. Bent fortsætter dog noget af 
arbejdet med pladsen. 
Erling har rettet op på klubhusteg
ningerne omkring evakueringspla
nen. Brandvæsenet tilskrives om en 
ny alarmliste, som vil blive hængt 
op. 
Omkring den 4. dec. påbegyndes op
gravningen af renden. Den anslåede 
pris er kr. 70.000. 
Nedrivningen af det gamle halvtag 
på nordre mole udskydes til det nye 
år, da det har vist sig at indeholde 
asbest, og arbejdet derfor skal ud
føres af professionelle. 
Tilbuddet på el i det nye juniorhus 
lyder på kr. 20.000. Lys og varme i 
omklædningsrummet bliver lavet. 
Henrik etablerer en midlertidig løs
ning på problemet i øvrigt, men for
venter det løst senere. 
Erling aftaler afleveringsforretning 
med Bent. 

Punkt 4, Klubhus: 
Elo undersøger om loftet i restauran
ten vil kunne males hvidt. 
Der skal laves et nyt skillerum i 
køkkenet. Udvalget regner med at 

bruge ca. 14 dage i januar til diverse 
småreparationer i klubhuset. 

Punkt 5, Fester: 
Forarbejdet til festerne indtil 1. janu
ar (annoncer, julemand, musik osv.) 
er aftalt. Erling og Vagn har lavet 
overleveringsforretning. 
Aftalerne om Bankospillet den 28. 
januar er under udarbejdelse. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Femten elever var til prøve, og alle 
bestod, og flere af dem har selv købt 
både! 
Øveballen er kommet på land, 
Tyveknægten følger snarest. 
Der er tilmeldt for få elever til at 
tovværkskurset kan oprettes i år. 
Navigationskurset er som sædvanlig 
om onsdagen. 
Fire SSF'ere bestod prøven til 
"Speedbådskørekortet". 
Et medlem har tilbudt at stå for den 
praktiske del af prøven. Bestyrelsen 
mener, at det er ønskeligt at sejler
skolen går ind i arbejdet, men ellers 
fortsætter vi, som vi har gjort i år. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Afdelingen har et fast program hele 
vinteren med teori på tirsdage og 
sejladser på søndage. Nye poten
tielle medlemmer kommer ofte på 
besøg, og der arbejdes ihærdigt på at 
holde på dem. 
Både og grej vil blive gennemgået, 
så et overslag over manglerne kan 
gives. 
I den kommende weekend holdes 
fører- og træningslejr med planlæg
ning af næste års arbejde. 
Fra havneudvalget blev man opfor
dret til at opsætte tænd-og-sluk ure i 
juniorhuset for at spare på varmen . 
Ud over juniorerne er det ka
jakroerne, der er den største aktive 
gruppe i afdelingen. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Udvalget har haft møde med spon
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sorerne til det kommende Folke-
bådsstævne, og de har gode forhåb
ninger. 
Henrik Gravesen har skrevet til 
samtlige klubblade om stævnet. 
Budgettet er snart færdigt til fore
læggelse. Kommunen er ansøgt om 
tilladelse til at bruge det grønne are
al nord for klubben til camping, 
samt om opstilling af toilet og bade
vogne. 
Angående telte vil Vagn kontakte 
Hjemmeværnet gennem Michael 
Ronild. 
Østersøkredsen holder pranger-
møde førstkommende torsdag. 

Punkt 9, Motorbåde: 
To motorbåde på trailere er stjålet 
fra klubbens område. Det bør 
overvejes om placeringen så tæt ved 
porten og hegnet er for udsat. Man 
enedes om at forsøge en form for 
spærring, så udkørsel gøres vanske
ligere. I øvrigt opfordres ejerne til 
selv at sikre deres både og trailere. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Vagtordningen er kommet godt i 
gang. Mange har allerede skrevet sig 
på. Mellem jul og nytår er der aftalt 
hundevagt. 
Vagterne skal gøres opmærksomme 
på, at arbejdet skal tages seriøst. 

Punkt 11, Bladet: 
Redaktøren bad om at få følgende 
ført til referat: 

"Det er vist ikke i SSF's historie tid
ligere sket, at formand og besty
relse igennem længere tid har be
nyttet bestyrelsesreferater og gene
ralforsamlinger til at offentliggøre 
sin kritik af et andet udvalgs arbej
de, som det vi nu har set igennem 
årets løb. 

Derfor vil jeg gerne slå fast at: 
Redaktøren er valgt af generalfor
samlingen, ligesom bestyrelsen, og 
redaktøren har generalforsamlin
gens mandat til at lave bladet på 
bedst mulig måde med den teknik 
og den økonomi, der af bestyrelsen 
bliver stillet til redaktørens rå
dighed. 

Redaktøren er altså ansvarlig over
for generalforsamlingen og det er 

ikke bestyrelsens opgave at diktere 
hvordan redaktøren skal udføre sit 
arbejde. 
Såfremt nogen ønsker at yde kritik 
af bladet er man velkommen til at 
rette henvendelse direkte til redak
tøren. 

Og når det så er sagt, kan jeg op
lyse, at bladet vil blive udgivet som 
hidtil og bladets indholdsmæssige 
kvalitet helt klart vil afspejle sig i 
det stof som tilgår redaktionen. 

Redaktøren vil som hidtil beskrive 
de arrangementer han deltager i og 
indsamle sejlerrelevante oplysnin
ger som kommer udefra. 

Jeg vil særligt gøre opmærksom på, 
at stof til bladet ikke er for bladets 
skyld, men til oplysning for med
lemmerne. Bladet er nemlig et 
formidlingsorgan for dem der 
ønsker at benytte sig af det. 

Hvis bestyrelsen og udvalgene eller 
medlemmer og andre ønsker at 
bruge bladet skal det stof, der 
ønskes optaget være redaktionen i 
hænde senest normal deadline, dog 
kan der som hidtil, i særlige til
fælde hvor situationen kræver det, 
modtages stof efter deadline, dog 
kun indtil bladet er leveret til 
trykning." 

Redaktøren bad de relevante udvalg 
læse korrektur på de ændrings

forslag, der blev vedtaget på gener
alforsamlingen, så de ville blive 
citeret korrekt i bladet. 

Formanden indvendte, at han mente 
sig berettiget til at komme med kri
tik, når han syntes, det var på
krævet. Bestyrelsen har også et an
svar overfor bladet, og da det er 
landsdækkende, er det en dårlig ide 
at udbasunere uenigheder i det me
die. Man bør henvende sig direkte. 
Indlæg med evt. kritik af bestyrelsen 
bør kunne modgås i samme blad, 
hvor kritikken bringes, så den slags 
stof skal altid rundt om bestyrelsen 
først. 
Redaktøren bad om, at kritik af ham 
også blev forelagt direkte. 

Punkt 12, Evt.: 
Henrik, Erik og Erling er tilmeldt 
hovedkredsmødet i Lynetten den 9. 
nov. 
Der er problemer med internet
forbindelsen. Om det er kablerne 
eller andet er usikkert. Hvis ikke vi 
selv snarest kan afhjælpe fejlen, kan 
det ende med, at der må hentes 
eksperthjælp udefra. 

Mødet slut kl. 2140 

jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Referent 

BÅDODSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE\NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBIIKLÆDNING 

VI HAR : INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ Cfj 
GAVEARTIKli 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

STRUP 

KAST: 
SALTVÆRKS^ 
TLF. 32-500504 

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

1ERVICE 
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Havnerundfart i Københavns Havn 

lejligheden for at reklamere for ønsket om en ny 
motor til gummibåden. Herunder ses hvorfor. 

Den årlige havnerundfart løb af stabelen en rar 
efterårsdag, hvor vejrguderne var med deltagerne. 
Lunt vejr efter årstiden og næsten ingen vind. 
En dejlig tradition inden bådene går på land, hvor 
sejlbådene har fået afmontere masterne, så bå
dene kan komme under broerne i Københavns 

havn og kanalerne. 

Skippermødet foregik på Søndre Mole hvor Lillian 
introducerede dagens sejlplaner. 

God stemning og stor munterhed prægede samlin
gen af morgenfriske sejlere - ikke mindst under 
udskænkning og nydelsen af morgendrammen. 

Mange deltog i dette udprægede familiearrange
ment og en del både havde da også gæster med 

om bord. 
I alt 20 både deltog. 19 sejlbåde og 1 motorbåd 
sejlede i kortege fra SSF og ind i Københavns havn 
gennem Lynetteløbet. 
På vejen oplyste Henrik at de deltagende unge 
mennesker havde mulighed for at sejle sjovt i ju
niorafdelingens gummibåd og benyttede samtidig 
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Gummibåden kom alligevel til at fungere til de 
unges tilfredshed, de fik i i hvert fald set meget 
mere af havn og kanaler i et noget hurtigere tem
po end de voksne. 
Kort efter kortegen havde passeret Lynetteløbet 
blev der lagt til kaj og den første kaffepause holdt, 
benene blev strukket og området taget i nærnere 

øjesyn. 

Videre gik det i rigtig 
langsomt hyggetempo 
forbi Langelinie, den 
lille havfrue og Ama

lienborg. 

Et gæstende marine

fartøj ud for AP Møller 
havde en dukke hæn
gende ud over skibssi
den. Der gættes endnu 



Afslutning på sejlsæsonen år 2000 
om det var starten på en kølhalingsøvelse eller 

bare til almindelig skræk og advarsel for eventuelle 

pirater andet skidtfolk. 

I hyggefart fortsatte turen til Nyhavn hvor der igen 
blev drukket kaffe og måske en lille en medens 
der blev set lidt på livet ved starten af kanalen. Alt 

sammen til stor moro for de forbipasserende turi

ster på kajen. 

Efter en rum tid fortsatte turen til Gammel Strand, 
hvor frokosten blev indtaget. 2 både kunne ikke 
komme under de lave broer, de blev i stedet i 
Nyhavn frokosten over. 

r \ 

Senere mødtes alle igen til videre færden gennem 
kanalerne og ind på Holmens område. Her var 
igen tid til kaffe og medbragt hjemmebag. 

På vejen gennem kanalerne sås tydligt den ten

dens, der er ved at komme med husbåde i 
Københavns havn. Husbyggeri på flydende 
pramme og ombygning af gamle småfærger har 
taget et omfang så stort, at man lægger mærke til 

det. Nogle husbådsbyggerier kan nok siges at være 
mere fantasifulde end andre. 

Den gamle tørdok på holmen er igen taget i brug 
og er nu blevet til "Put and take" fiskeri, hvilket 
lystfiskerne benyttede sig flittigt af. 

Efter en lang og god 
dag sejlede vi på 
hjemvejen forbi 
den gamle kran og 
den lidt forfaldne 
militære afpærring. 

Med Kronborg, -

øh, vindmøllerne 

på Lynetten om 

styrbord kunne vi 

se frem til snart at 

være sikkert i havn 
i SSF. 
pc 

llliill 
m ' 
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Sjælland Rundt med Rimfaxe 
Et temmelig vidtløftigt tilbageblik, 

af Mogens Hauscultz 

For nogle år siden lå jeg opankret i Bøgestrømmen ved 
Viemoseskoven, da en blå spækhugger sejlede hen til 
mig. 
Ombord var Gert Fabricius, selvom båden ikke var D31 
Racy, men han mente at have genkendt os, og de kom 
ombord, og vi fik en lang snak. Han havde det år vun
det Sjælland Rundt i fin stil, så jeg fik lejlighed til at 
lykønske ham, og vi udvekslede så minder. 
Jeg husker første gang, han var med. Numrene gjorde 
os jo til en slags naboer, og vi hilste på hinanden før 
starten. Siden fulgtes vi faktisk ad næsten hele turen. 
Han var lidt hurtigere, men vi snød ham så ved hjør
nerne. Han kom dog først i mål. 
Senere fandt han uforskammet nok på at sejle stærkt, og 
vi så sjældent andet end røgen af ham. Under samtalen 
sagde han, at vi var jo dem, der havde deltaget flest 
gange, hvad der aldrig var faldet mig ind, men det var 
da klart nok. De der var begyndt før os, var jo holdt op, 
nye kommet til og siden holdt op. Sidste år besluttede 
jeg også at stoppe, men sådan gik det ikke. Sagen var, 
at der nu kun var 12 tilmeldte og at flytningen af tids
punktet ødelagde min ferie. Imidlertid så gasterne 
meget skuffede ud, da jeg sagde det, det var ret beset 
også deres eneste større sejltur hvert år. Da vi så også 
brækkede masten, kunne vi vel ikke slutte på den måde, 
men måtte tage et år til. 
1998 bød på en yderst afvekslende oplevelse, med vel 
det længste kryds i Sjælland Rundts historie, næsten til 
Kalvehave, så vi bliver nok ved nogle år endnu. 

Måske kunne man lokke flere til ved at forsøge at 
fortælle hvorfor. 
Mange ture har kun efterladt få varige minder, en 
grundig hoppetur på kryds over Kattegat, sågar helt til 
Korsør og derpå rumskøds hjem. Andre glemmer jeg 
aldrig. 
Det følgende er nogle af disse, mine tydeligste 
erindringer fra talrige ture sjælland rundt. De er ikke 
baseret på logbøger, så det kan være, at jeg blander 
turene sammen. Måske kan de også ses som et bidrag 
til spækhuggerens historie, men ellers er det nok en 
række skipperskrøner. 

Jeg må begynde i 1969, hvor jeg var hyret som gast på 
Singlan, en flad trækutter af ubestemmelig art på ca. 8 
meter. Vi var foruden mig, skipperen Finn Hendil og 
min broder Carl. Det var min og Carls første sjælland 
rundt, medens Finn havde prøvet en enkelt gang som 
gast, og den står nok derfor særligt tydeligt i erindrin
gen. I Helsingør havn bemærkede vi en mærkelig båd, 
der kom ind. Den virkede underligt høj i fribordet, un
derstreget af en sær mørk farve, havde ingen kahyt og 

var hverken kutter eller spidsgatter. Det var spækhug
geren, men det vidste vi ikke. 
Vejret var fint, meget svag vind fra nordvest men en 
rivende strøm fra syd. Vi var så snedige at starte ved 
det yderste mærke, hvilket desværre de fleste havde 
fundet på, og da nu strømmen begyndte at snyde de 
yderste til luv, måtte de naturligvis forsøge at 
kuskestarte. 
De læ både holdt derimod på indtil hele kagen af 300 
både var så tæt klemt sammen, at vi lå fender ved fen
der og håbede det bedste. Rygter vil vide, at en af 
skolebådene fra Svanemøllen blev tvunget til at rende 
sit bovspryd gennem hjemmeværnskutteren. Uffe, som 
vi senere skal høre om, siger, at det skam ikke er noget 
rygte. De havde under krigsråbet: "Vi border" formået 
at rage et større stykke af skanseklædningen af. Det tog 
en lille times tid efter starten før vi omsider havde fået 
fri vind. 

tm SS» ***>. 

Det var som sagt kryds i svag luft på fladt vand helt til 
Gilleleje, som vi nåede ved midnat. 
Et rent svineheld for Peter Bruun, og meldingerne i ra
dioen fortalte da også, at kapsejladsen førtes af Poul 
Elvstrøm i en soling og nummer 2 var Peter Bruun i 
Spækhuggeren. Dette varede resten af sejladsen. 
Ved Gilleleje fik vi ret hård vind fra vest og led søsy
gens kvaler det meste af natten, bl.a. fordi vi havde en 
benzindunk, der lækkede ud i bundvandet. Ellers var 
det en meget fredelig sejlads. 
Vi havde lånt en spiler af bomuld. En lille trekantet sag 
der var syet med 3 cirkulære huller på midten, en mode 
man åbenbart havde engang, som vist skulle få den til at 
slippe luften. 
På det lange slør ned gennem Storebælt blev vi 
naturligvis hele tiden overhalet og holdt humøret oppe 
ved at luffe dem, der kom for tæt på til luv. Vi havde 
den fordel, at den flade spiler ikke alene tillod os at gå 
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næsten bidevind, men også gav os større og større fart 
efterhånden som vi skar op, og det kunne ingen hamle 
op med. Nogle var meget tungnemme, men kom dog til 
sidst forbi i læen. 
Midt i bedrøveligheden sagde skipperen, at han håbede, 
at vi kom gennem bøgestrømmen om natten. Da han 
havde sagt det et par gange, spurgte vi tøvende hvad 
han mente med det. Jo, sagde han, så er der ingen, der 
tør sejle. Det vidste han fra Møn Rundt. 

Han fik sin vilje. Der var opsamling ved Kalvehave, og 
først ved midnat kom der en let nordlig brise. Singlan 
havde lidt af spækhuggerens egenskaber i let luft, så vi 
var snart sejlet fra konkurrenterne. 
Skipperen beordrede kurs 350°, men jeg svarede, at jeg 
kun kunne holde 330°. Efter ny granskning af kortet 
gentog skipperen sine 350°, og vi spurgte ham, hvordan 
han bar sig ad med at sejle der om natten. Ja, der ple
jede jo at være en agterlanterne at styre efter, svarede 
han. Det var der ikke nu, og så satte vi ham til at styre. 
Faktisk lykkedes det os at navigere hele vejen ud på 
kryds, og vi fandt alle bøjer undervejs med stavlygten. 
Det foregik på den måde, at jeg målte ud med en tænd
stik, hvor mange minutter, vi kunne sejle på hver bov, 
således tilpasset at vi efter nogle vendinger endte med 
at sejle tæt forbi næste kost. 

Endnu en pudsig situation skal med. Vi var krydset fra 
alt og alle op gennem Sundet. Den sidste konkurrent 
var vel godt en sømil bagude. 
Da vi rundede Kronborg så vi en mahognifarvet 
havkrydser med sjælland rundt-vimpel liggende for 
anker inde i bugten før mållinien. Det kunne vi jo ikke 
forstå, men vinden døde helt, og efterhånden blev vi 
overhalet af båden bagved, der sejlede længere ude med 
fin vind og krængning. Det var den nordgående strøm, 
vi ikke havde været opmærksomme på, her lærte vi det, 
og konkurrenten gik over stag forude og krydsede 
mållinien. 
Nu kunne vi tydeligt se strømskellet, og jeg foreslog at 
vi brugte den sydlige vind til at komme ud i den 
nordgående strøm. Det lykkedes, og vinden blev 
ganske rigtigt straks nordvestlig. 
Desværre kunne vi ikke nå ind til linien men førtes 
langt nord for havnen. Så var det jo bare at krydse ind i 
idvandet, og vi kom tilbage, men kunne ikke passere 
mållinien den rigtige vej og ankrede til sidst ved siden 
af havkrydseren. Der lå vi så i langt over en time indtil 
hele feltet kom brasende bag fra med bugnende spilere. 
Vi havde spildt næsten 3 timer mellem Kronborg og 
mållinien, en rekord som vel kun er slået af den nævnte 
havkrydser. 

Da var det blevet mandag aften, Skt. Hans aften, hvor 
Carl havde lovet sig hjem til fest i familien, og vi 
begyndte for første gang at småskændes. Undervejs 
havde vi haft tid til at studere rettelserne til løbslisten, 
og fundet ud af, at vi var i løb med Spækhuggeren. 
Den havde ligget i havn i mange timer, som nr. 2 i mål. 
Peter Bruun havde valgt at debutere i rigtigt spækhug

gervejr. 

Næste år vovede jeg mig rundt i min egen SSA-båd, en 
skrøbelig sag fra 1925. 
I Kattegat hørte jeg pludselig min broder Erik udbryde: 
"Hva1 Fa'en, man kan jo ligge og plaffe ænder ud gen
nem fribordet". Det varme vejr i juni havde fået fribor
det til at sprække op, så vandet stod ind i lange tykke 
stråler. Ellers husker jeg ikke meget fra den tur, men 
det må have været godt vejr, så vi slap for at svømme 
iland. 

I 1971 købte vi 
så en spækhug
ger. Vi døbte 
den Rimfaxe for 
at vælge noget 
nordisk, og jeg 
havde dunkle 
erindringer fra 
"Guldhornene". 
Det viste sig at 
være et heldigt 
navn, mange i 
min klub tror 
vist, at jeg selv 
hedder det 
samme. Nu 
kunne man få 
dem i forskel
lige farver og vi 
valgte en rød. 
Betingelserne 

for købet var, at 
vi ville have den leveret tom, altså uden aptering bortset 
fra hovedskottet, med spilergrej og inden Sjælland 
Rundt. 
Vi fik den i Espergærde kl. 5 om eftermiddagen som 
starten gik fra Helsingør kl. 7, så det var med at finde 
ud af, hvad der stod på sejlposerne. 
Først blev vi lidt forskrækkede over at skulle håndtere 
den enorme genua, men ellers gik turen meget godt. Vi 
skulle først anløbe Helsingør, og uvante med båden løb 
vi for en sikkerheds skyld op på siden af en stor båd. 
Her blev vi dog straks venligt men myndigt verfet væk 
af et antal mænd i blåt jakkesæt. Det viste sig senere, at 
Prins Henrik var ombord. 
Egentlig synd for ham, for påtvunget et så stort følge af 
overflødige gaster, var han jo helt afskåret fra at deltage 
i en båd, der var en smule sejlsportsmæssigt interessant. 

Nede i Smålandsfarvandet lå jeg og sov på tværs 
mellem bundstokkene, da de pludseligt kæntrede med 
spileren, så jeg lå og rodede med hovedet nedad i min 
sovepose. Vi havde bundet akkumulatoren til mastero
den sammen med en kasse øl. Begge dele overlevede, 
og det gjorde vi også og endte med at komme i mål midt 
i spækhuggerfeltet. Det kunne vi jo ikke være utilfredse 
med. 

Fortsættes i næate nummer... 

wi 
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HAVNEN 
§ 1. Havneplads og plads på land kan kun tildeles A-

aktive medlemmer med fritidsfartøj. 
Dog kan Junior-medlemmer tildeles plads på land 
til ét fartøj til eget brug. 

§ 2. Medlemmer, der får tildelt havneplads efter 1. janu
ar 1995, skal have bestået en af Søfartsstyrelsen 
godkendt prøve*. 
Medlemmer der tildeles plads på land efter 1. janu-
ar 2001 skal, hvor fartøjets art kræver det iht. 

| gældende bekendtgørelser , have bestået den af 
Søfartsstyrelsen foreskrevne prøve. 

& Medlemmer der har fået tildelt havneplads eller 
^ plads på land skal til enhver tid opfylde gældende 

bekendtgørelser om "prøver"* fra Søfartsstyrelsen. 
For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer 
eller fører af et fartøj, på forlangende af havneud
valget, aflægge en manøvreprøve for at vise, at den 
pågældende kan manøvrere fartøjet. 

§ 3. Alle fartøjer, herunder joller, kanoer, kajakker og 
sejlbrætter, skal være tydeligt mærkede med navn 
og hjemsted. 
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller 
andre føre sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings 
havn uden selv at være om bord som ansvar
shavende, med mindre den, som skal føre fartøjet, 
har bestået en af Søfartsstyrelsen godkendt prøve*, og 
er medlem af en anerkendt sejl- eller motorbådsklub. 

§ 4. Fartøjer, der anvises plads i havnen eller på land, skal 
forud synes og godkendes af havneudvalget, som kun 
må godkende fartøjer i velholdt stand. 
Ejere af fartøjer, der iht. gældende bekendtgørelser 
kræver, at førere af fartøjet har bestået en af 
Søfartsstyrelsen godkendt prøve* er pligtig at orientere 
havneudvalget herom forud for anvisning af plads. 
Hvis havneudvalget mener, at et fartøj ikke kan 
godkendes, træffer bestyrelsen endelig afgørelse. 
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en sådan 
orden og stand, som må kræves af et fritidsfartøj, 
kan af bestyrelsen bortvises fra havnen. 

*) 
Minimum Søfartsstyrelsens "Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere" 
eller hvor dette foreskrives "Prøve for førere af visse motordrevne fritids
fartøjer". 

Plads 

Dueligheds-
bevis 

Manøvre
prøve 

Fartøjers 
mærkning og 
føring 

Fartøjers 
stand og god
kendelse 
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§7 

Ved betaling af havneplads udleveres et nummereret 
farvet årsmærke. Dette mærke påklæbes fartøjets skrog 
således at det tydeligt kan ses fra landfast fortøjnii)gsende 
når fartøjet er søsat. Endvidere kan der uddeles et antal 
mærker af anden farve til fartøjsejere der rettidigt har 
meddelt at de ønsker en låneplads i havnen. Arsmærker 
eller lånepladsmærker skal være påklæbet fartøjet inden 
søsætningen og således indikere at pladsleje er betalt. 
Arsmærket eller lånepladsmærket skal blive siddende på 
fartøjets skrog ligeledes når dette står på land. 
Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ansvar 
og såfremt reglen ikke overholdes, vil fartøjet straks blive 
taget på land for ejerens regning og risiko. Ud over dette 
betaler det pågældende medlem en bøde på kr. 500,00 der 
tilfalder foreningen. Såfremt fartøjet ikke er søsat senest 
den 1. juni, skal medlemmet inden denne dato skriftligt 
meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. 
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som 
låneplads hele det pågældende år. 

§ 8  

Årsmærker 

Når et fartøj forlader sin plads, skal der ved skiltning - rød 
(optaget), grøn (fri) - tilkendegives til hvilken dato. 
Er der intet skilt, betragtes pladsen som ledig for gæster. 

§9 

Erhvervsmæssig handel med og udlejning af fartøjer fra 
SSF's havn er forbudt. 

§10  

Medlemmer, som tildeles plads i havnen, skal ved nyan
skaffelse eller bytning af fartøj straks meddele dette til 
havneudvalget. 
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren skriftligt inden 8 
dage meddele havneudvalget ejerskiftet. 
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Nyt fra Sejlerskolen 
Når I læser dette står julemåneden 
for døren og det er tid til det årlige 
ræs 
Fredag d. 6-10 var det tid til at tage 
Øveballen op, så ud med den gamle 
beddingsvogn og op med Øvebal
len, og efter en del baksen frem og 
tilbage lykkedes det at få båden 
placeret på sin sædvanlige plads in
derst i teltet. 
En stor tak skal lyde til: Rasmus 
Bech, Holger Nielsen, Jul Andersen 
og pladsmanden, senere samme af
ten var der sammenkomst for sejler
skolens elever, instruktører og ven
ner i klubhuset, mange var mødt op, 
det blev den sædvanlig hyggelige af
ten. Lørdag 7-10 var det dagen der
på nå men en del arbejde skulle 
gøres. 
Bl.a skulle Tyveknægten have af
montere masten, mange af de mest 

erfarne instruktører var mødt op og 
gav gode råd til hvordan masten 
skulle afmonteres, så det gik hurtigt 
og nemt, så efter 3 timers arbejde var 
vi færdige med de forskellige op
gaver, så vi kunne holde en velfor
tjent fridag søndag. 
Tak til alle der mødte op og gav et 
nap.... 

Lørdag 28-10 var det årets sidste sej 
lads, den årlige havnerundfart som i 
år havde rekord deltagelse med hele 
21 både, vejret viste sig fra sin bedste 
side, solskin og jævn til frisk vind. 
Det første stop på turen var 
Trekroner fortet, et spændende, sted 
selvom fortet er ganske forfaldent, 
ellers var ruten den sædvanlige, alle 
både var hjemme i SSF igen kl.l6:30, 
hvor der var suppe og hygge i klub
huset. 
Efterårets første storm skulle lige 

overståes mandag 30-10 inden 
Tyveknægten kunne komme på 
land, hvilket skete dagen efter om 
tirsdagen. Det er lige, det kan lade 
sig gøre at kringle båden ind under 
teltet, ved en senere eventuel flyt
ning af teltet, må vi bede om lidt 
mere albuerum, nå ind kom båden 
da som blev skubbet det sidste 
stykke af nogle flinke SSFere tak tak 
igen igen 

Med Sej lerhilsen 

Claus Villadsen 

Skolechef 

Sun by Sejlforenings 
Julefrokost lørdag den 9. december kl. 1400 

% Du tilbydes det usandsynlige kolde/varme 

julebord a'la Tina. 

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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i Aktivitete 

I Andre 

Festudvalget 

Hvis nogen vil give en hånd med 
ved de forekommende sammen
komster i klubben, vil det være 
meget velkomment! 

Kontakt Vagn på tlf 32 55 23 03 

fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har fra en større gruppe 
medlemmer modtaget en række 
klagepunkter vedr. bl.a. mad og 
drift af restaurationen. 
Disse blev gennemgået og fundet 
stort set berettiget, hvilket har ført 
til at man vil forelægge restaurtri-
cen en del punkter, som man straks 
ønsker rettet op på. 
Klagerne var så alvorlige, at 
bestyrelsen i slutningen af decem
ber vil gennemgå de ønskede op
stramninger. 

Bestyrelsen 

Søren 206 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

En tak fra børnene og mig til alle 
jer, der deltog på forskellig vis ved 
Jørgens bisættelse. 
Det glædede os meget. 

Mange hilsener 

Inge Friland 

Billard 
Sæsonen er nu startet og vi spiller 
igen hver tirsdag i 
BILLARDSTUEN 
Kom og spil/kik på og få en sæd
vanlig hyggelig dag/eftermid
dag/ aften ud af det. 
Aftenen slutter kl. 22 når vagten 
kommer 

Vagn 

5. oktober 2000 
En lang historie om en meget 
meget kort tur til Tyskland. 
Start onsdag morgen kl. 530 og 
slut onsdag morgen kl. 545. 
Ja, der stod vi allesammen med 
meget små øjne og med mistænke
lige store poser og indkøbsnet! 
Bussen var kørt i stykker! 
Efter adskillige telefonopkald til di
verse vognmænd (svarene var 
desværre nej fra samtlige) måtte vi 
se i øjnene, at turen var gået i 
vasken. 
Flere og flere begyndte at gå hjem. 
Mange regnede med at sengene 
endnu var varme, og da de ikke 
havde redt kanerne endnu, ville de 
gå hjem og sove videre. 
Resten, ca. 20, blev enige om at gå i 
seniorhuset for en nærmere drøf
telse af fiaskoen. 
Johnny kørte efter brød, smør og 
ost. Anni og Anni gik til huset for at 
sætte kaffe over. 
Efter en kop og en dram besluttede 
de resterende at tage en tur til 
Lynetten. 
Holger ville gerne sejle os derud, 
men hjemturen måtte vi klare selv. 
Men vi var heldige, skipper Ib 
stillede op og lovede at sejle både 
frem og tilbage. 
Det blev en god tur. 
Ja,- så endte dagen trods alt godt for 
nogle af os. 

-fra & til medlemmerne 
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BØRNENES JULETRÆ 
Søndag den 17. December 2000 

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 



Internationalt Bundmalinger 
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger 

fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer 
C.T. Kobber 
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium. 

Interspeed Ultra 
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil 

50 knob, kan ikke bruges på aluminium. 

Micron Optima 
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet 

produkt, som giveren uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand

baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på 

aluminium. 

Micron Extra 2000 
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder 

efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede 

overflader. 

Cruiser Premium 2000 
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini

um. Fartområde indtil 30 knob. 

VC 17 M Biocidfree 
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan 

ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

TRILUX 
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og 

hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium. 

VERIDIAN 
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat. 

Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand. 

Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco. 

Forhandles hos Flugger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 


