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Redaktørens Klumme

Husk at jeg også gerne vil have jeres billeder seperat og ikke lagt ind i et Worddokument 
eller i en pdf fil, det giver mig bedre muligheder for at lave et godt resultat. Jeres placering i 
dokumentet vil jeg forsøge at overholde, hvor det er mulig, men siderne forløber ikke altid helt 
ens med jeres opsætning og med bladets, så send meget gerne billederne ved siden af også.
Husk at vi i foråret 2018 lavede om, således at Christian Gøtterup er blevet webmaster og kan 
kontaktes på webmaster@sif-idraet.com. 
Jeg er fortsat redaktør på Marineidræt og kan kontaktes på blad@sif-idraet.com og jeg vil meget 
gerne, hvis I vil benytte blad@sif-idraet.com til indlæg, billeder og kommentarer. 
Dette gælder kun til bladet.  
 

Claus Gustafsen

Deadlines for Marineidræt 2018/19
Nummer/Periode Til Redaktøren Udkommer
2 - JUN 2019 17 MAJ 2019 Uge 25
3 - OKT 2019 14 SEP 2019 Uge 43
1 - FEB 2020 07 FEB 2020 Uge 09
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Århus afdeling 1.februar 2019

Indkaldelse
til

Generalforsamling.

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Søværnets Idrætsforening Århus Afdeling

Onsdag 13. marts 2019 kl. 16:00
i Sødalsparken 20, mødelokale ”Gyldenløve”.

Dagsorden: a. 
a. Valg af dirigent.

Beretning (ved Formand og udvalgsformænd, der fremlægges kort og informativt. Fuld b. 
beretning - med billeder - sættes i Marineidræt).

Regnskab.c. 

Behandling af forslag.d. 

Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.e. 

Valg af bestyrelse:f. 

 Formand: J.B. Torben T. Kjærulff – ønsker genvalg.
 Næstformand: Susanna J. Graabæk – ønsker genvalg.
 Kasserer: Jesper Thingholm – ønsker genvalg

valg af revisor og revisorsuppleant:g. 

 Revisor: Frederik Robert Hansen – ønsker genvalg.
 Revisorsuppleant: Rasmus Ingholt Hedelund – ønsker genvalg.

Eventuelt.h. 

Der vil være lidt at spise og drikke, hvorfor tilmelding er nødvendig. Skriv til FMI-F-CHKOS 
eller, Kjaerulff@mil.dk eller på 41 72 47 13 senest 9. marts 2019. Forslag til beslutning, 
bestyrelsesmedlemmer og revisorer fremsendes ligeledes til ovennævnte adresse senest 9. 
marts 2019.

T.T. KJÆRULFF

Formand

Indkaldelse til generalforsamling i 
Søværnets Idrætsforening Århus
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Indkaldelse til generalforsamling i 
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING, 
AFDELING FREDERIKSHAVN

Tirsdag den 12. marts 2019 klokken 19:00 i Strygeren, Skovvej 6, Bangsbo.
DAGSORDEN: 

Valg af dirigent. 1. 

Formandens beretning.  2. 

Godkendelse af regnskab.  3. 

Behandling af indkomne forslag.  4. 

Valg af kasserer: 5. 
Kasserer   Thomas Jensen På valg (modtager genvalg) a. 

Valg af bestyrelse og suppleanter: 6. 
Næstformand  Paw Nielsen  På valg (modtager genvalg)a. 
Bestyrelsesmedlem  Willy Kristiansen Ikke på valgb. 
Bestyrelsesmedlem  Marian Vestergaard På valg (modtager genvalg)c. 
Suppleant   Pia Grøndal  På valg (modtager genvalg)d. 
Suppleant   Palle Pedersen Ikke på valg e. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 7. 
Revisor   Thorkild Carlsen Ikke på valga. 
Revisor   Viggo Nielsen På valg (modtager genvalg)b. 
R-Suppleant   Ken Normann Ikke på valg c. 

Eventuelt8. 
Indkomne forslag til behandling skal sendes til formanden (miaelisemunkebaek@hotmail.com) 
senest tirsdag den 20. februar 2019. 
Efter generalforsamlingen vil SIF FRH være vært ved et mindre traktement, derfor bedes alle, 
der ønsker at deltage heri, tilmelde sig til Willy på tlf. 6047 8754, mail kristiansen@postkasse.
com eller til Thomas tlf. 4138 3290, mail 1e-cms-us21@mil.dk senest den 5. marts 2019.  

Mange hilsner

Mia Elise Munkebæk 
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SIF København Julearrangement
SIF KBH traditionelle julefest afholdt på ny lokation.

SIF KBH har i mange år været afholdt i den store aula på Søværnets Officersskole med det 
flotte kalkmaleri af Slaget ved Køge Bugt. 
Da skolen flyttede til Svanemøllens Kaserne lige før jul og bygningerne tømt, måtte SIF KBH 
finde et nyt sted at afholde julefesten i 2018.

 

SIF KBH fik lov til at anvende cafeteriaet på Nyholm. Pladsen er lidt mere trang, men det giver 
en tæt og hyggelig stemning.

80 deltagere store, små, unge og gamle havde et par hyggelige timer på den traditionelle dato, 
som er første søndag i december.
Der blev især danset om juletræ med sang og dans, der blev spist æbleskiver og smørrebrød, 
drukket kaffe og vand, samt spist pølser. Børnene og nogle af de voksne blev malet i ansigtet af 
Sminkeline. Der var amerikansk lotteri, og julemanden og julemor delte en gave ud til hvert af 
børnene.

Efter julefesten blev det flot pyntede juletræ i cafeteriaet og medvirkede til julestemningen i 
december måned.

Tak til de frivillige som var med til at få festen op og stå.
Selvom det nu og i fremtiden er i nye omgivelser kan traditionen fortsætte. 
 
 

SIF København
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SIF Frederikshavn Sportsfiskeri
Tur til Otra med Søværnets Idrætsforening Frederikshavn.

Otra er den største elv i Sørlandet (245 km lang), men desværre er den kun lakseførende de 
yderste 15 km op til Vigelandsfossen.
Det stykke vi havde valgt at fiske på, ligger tæt på byen Otra.
Søndag kl. 09:00 mødtes vi i Kantinen på Flådestation Frederikshavn til fælles morgenbord.
12 forventningsfulde lystfiskere klar til fiskeeventyr.
Turen havde været planlagt et godt stykke tid, og der var gjort et kæmpe forarbejde med indkøb, 
madlavning hjemmefra og fremstilling af grej, så der var ingen tvivl om, at vi var forsynet til op 
over begge ører, hvilket også kom til udtryk, da bilerne skulle pakkes.
Efter at have proppet de 4 biler, så der næsten ikke var plads til lystfiskerne, gik turet mod 
Hirtshals hvor vi skulle med færgen til Kristiansand.
Ombord valgte nogle at købe buffet (et godt valg i stille vejr) og andre havde medbragt egen 
mad.
Vi skulle bo privat i en hytte nogle få kilometer fra fiskevandet, og efter ankomst og aflæsning af 
bagage tilbød vores vært Rainar at vise os rundt på de bedre fiskepladser.
På trods af at de småregnede kørte de fleste af os med rundt for se og høre om Otra. Paw og 
enkelte andre blev hjemme for at forberede aftensmaden.
En fantastisk gestus af vores vært, vi kørte rundt i over 2 timer og fik vist de gode fiskesteder og 
fik fortalt om hvordan vi kunne fiske på de enkelte steder.

Det var nu begyndt at regne mere, men det anfægtede ikke vores vært, der selv om han kun 
var iført T-shirt viste og fortalte om Otra og den historie, god information med små anekdoter 
undervejs.
Hjemme igen begyndte fiskefeberen at melde sig og fiskegrejet blev fundet frem og de sidste 
forberedelser blev gjort, mens vi drøftede taktik, og hvor vi gerne ville fiske næste dag.
Senere på eftermiddagen kørte vi til ”OTRA house” for at købe fiskekort til dem, der ikke havde 
købt hjemmefra.
Tilbage i hytten var der gjort klar til aftensmad, super god mad og de eneste klager var, at vi 
havde spist for meget, og vi kunne ikke spise op.
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Så i seng så vi var klar til næst morgen. De første kørte lidt tidligt (tæt på kl. 05:00), de var dog 
lidt trætte, idet der også på det værelse var en enkelt, der gerne ville gøre opmærksom på, at 
han sov godt og dybt (Zzzzzzzzzz).
Den første fiskedag var en fin og flot dag med masser af flotte oplevelser og en del små 
bækørreder, men ingen rigtige fisk (læs laks).

Sidst på eftermiddagen begyndte de første trætte lystfiskere at vende tilbage til hytten, og 
der blev talt meget om de fisk vi ikke havde fanget, samt om de fisk vi skulle fange i morgen. 
Humøret var stadig i top, og vi havde en hel fiskedag endnu, så ingen panik, og alligevel 
begyndte de første tvivlere at finde på undskyldninger for ikke at fange fisk. Vandstanden var jo 
meget lav (i øvrigt rigtigt, men !!!), man skulle nok også være stedkendt, det var svært at vide, 
hvad laksene bider på i det vejr, og så var der også flere der påstod, at man samtidig skulle 
være heldig. Det er selvfølgelig rigtigt, men man er altså også nødt til at fiske for at fange noget.
Nu blev det heldigvis spisetid, og her må vi sige at der var der gevinst, først serverede 
Formanden (Pia) en flot gang tapas (indsæt billede 4) og derefter var der kæmpestore bøffer 
med salat, vin, øl og sodavand.
Herefter blev der talt om at køre ud og fiske lidt mere, men aftenen endte i hyggeligt samvær, og 
en masse tale om de fisk vi skulle fange næste dag.
Den anden og sidste fiskedag.
Vi havde heldigvis smurt madpakke dagen før. Det var lidt tungt at vågne, selv om vi var gået i 
seng rimeligt tidligt, gik der alligevel lidt tid inden pulsen blev fiskeklar.
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Vi havde dagen før drøftet metoder, og der var delte meninger om hvordan vi skulle fiske, vores 
vært fiskede kun med orm, og det er vist ok at citere ham for at ”alt andet er spild af tid”.
Nu er vi jo ”heldigvis” nogle, som ikke sådan bare konvertere til orm, så der blev stort set prøvet 
alt andet, og så fisket lidt med orm ind imellem, sådan bare lige for en sikkerheds skyld.
Der blev kæmpet bravt i løbet af dagen, dog var der enkelte, der også indimellem afprøvede 
om græsset kunne bære en dansk lystfiskers ryg. Succes, enkelte steder kunne man høre på 
afstand, at der ikke blev fisket hele tiden.
Så pludselig begyndte rygterne at løbe, DER ER FANGET LAKS!!!. Så kom beviset: Et 
pragtfuldt billede af Finn med en flot blank LAKS på ca. 3 kg.
Jubiiiiii æren var reddet for hele holdet, stort tillykke til Finn Lassen med den første LAKS og så 
på orm.

Og så blev der også fisket med orm af tvivlerne.
På trods af at der ikke blev fanget flere fisk, var det stadig en god dag.
Sidst på eftermiddagen var vi tilbage ved hytten, så skulle laksen beundres og Finn forsøgte at 
beherske sin glæde, det lykkedes heldigvis dog ikke helt……
Nå men vi kunne jo ikke bruge resten af dagen på at danse om 1 fisk (rønnebærrene er faktisk 
ikke sure), så alle os der ikke havde fanget fisk, satte meget pris på, at der igen blev der kræset 
for os med god mad.
Tak til Pia og dem der støttede.
Under måltidet opstod der alligevel lidt fiskefeber, så nogle af os drog af sted igen, og det gik 
egentlig godt indtil Bjørn trådte i et hul og fyldte sine waders med vand. Heldigvis blev han kun 
gennemblødt og slap med forskrækkelsen.
Nu kunne det være nok, så kørte vi hjem omklædning og hygge med resten af holdet.
Næste morgen, pakke bilerne, spise og så afgang til færgen. Her ventede dog endnu en 
udfordring, nu var bilen med tagboks pludselig blevet for høj??? (smart at give os lov til at 
komme om bord i Danmark og så kræve en dyr billet for at komme hjem (LORTESELSKAB – 
kan ikke anbefales).
Nå vi skulle jo hjem så………
Til slut en klar konklusion: En godt planlagt tur, hvor venskab gik hånd i hånd med 
godt fiskevand, fantastisk god mad. Så en stor tak til jer der planlagde og lavede alle 
forberedelserne.
En særlig tak til ”kokkene” som gjorde savnet af fisk næsten udholdeligt.
En tur der vil blive husket længe efter, at vi har glemt at vi kun fange 1 fisk.

SIF Frederikshavn sportsfiskere
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Indkaldelse til generalforsamling i 
Søværnets Idrætsforening Korsør

SIF Korsør indkalder 
til 

generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes på Café Sirup torsdag d. 7. marts kl. 15.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Carsten Morgen
Formand 
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SIF København Sejlsport

SIF KBH sejlsport afholder kursus i duelighedsbevis

Medio januar startede SIF KBH sejlsport et teorikursus til Duelighedsbevis i sejlads.
9 medlemmer deltager og forventes at gå op til prøven medio marts efter ca. 10-11 lektioner på 
2,5 - 3timer.

Prøven har gennemgået nogle ændringer de sidste år, så eleverne foruden at demonstrere 
parat viden om vigeregler, sømærker, nødsignaler, skibslys og lydsignaler, samt løse en 
kortopgave i navigation også skal fremlægge en opgave i sejladsplanlægning.

Når eleverne forventeligt har bestået teoriprøven i marts, så starter sejlsæsonen hvor træningen 
til den praktiske del af Duelighedsbeviset kan begynde.
Dog vil de, som allerede har aflagt den praktiske del og bestået, kunne få deres 
Duelighedsbevis, ligesom dem der allerede har speedbådsbevis vil få opgraderet deres bevis til 
Duelighedsbevis.
Sidstnævnte vil dog stadig i sejlklubben skulle ud tjekkes til sejlads med sejlbåd, da der jo er 
stor forskel på at håndtere en båd, der drives af sejl i forhold til båd, der drives af motor. 
 

SIF KBH Sejlsport
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Indkaldelse til Søværnets Idrætsforening årsmøde

                                                                          Holmen, den 18. februar 2019

 
 

Til SIF Frederikshavn
 SIF Korsør
 SIF København
 SIF Århus
  SIF Æresmedlemmer samt gæster
 
Emne: Indkaldelse til SIF ÅRSMØDE 2019.

Ref.: Søværnets Idrætsforening vedtægter af 2015.

Jf. ref. indkaldes hermed til Søværnets Idrætsforenings årsmøde, som afholdes på 
Søværnets Skole, Center for Våben, Sjællands Odde. 

FREDAG DEN 26. APRIL 2019 kl. 16:00

Dagsorden: 
Valg af dirigent1. 
Beretning ved formanden2. 
Regnskab til godkendelse3. 
Fremlæggelse af budget 20194. 
Kontingentfastsættelse5. 
Behandling af indkomne forslag6. 
Valg af formand7. 
Valg af revisor og revisorsuppleant8. 
Eventuelt9. 

Indkomne forslag til behandling skal være formanden i hænde ikke senere end 1. april 2019.

Udover afdelingernes repræsentanter har BST inviteret følgende til at deltage:
SIF æresmedlemmer samt revisorer og revisorsuppleant.

Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:

SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGS LEDERPRIS

Med venlig hilsen

KLAUS HJORTH
formand SIF 

S.U. Senest 1. april 2019.



Søværnets Idrætsforening København

Indkaldelse
til

Generalforsamling i SIF KBH tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 1830 i 
Bræddehytten

Frist for modtagelse af forslag til dagsorden pkt.4 er inden torsdag d. 1. februar kl. 1200. 
Udsendelse af indsendte forslag udsendes til udvalgsformænd inden onsdag d. 28. februar 
2019 og offentliggøres ved opslag på hjemmesiden.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning og visioner

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand.
Formand Kristen Andreas Trap (Ej på valg) 

 
6. Valg af kasserer 

Kasserer Leif Hartmann Jensen (På valg.) Modtager ikke genvalg

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsesmedlem Frank Caspersen (På valg) Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jens Peter Ditmar Andersen (Ej på valg)
Bestyrelsesmedlem Lars Back (Ej på valg)
Bestyrelsessuppleant Christian Gøtterup (På valg) Modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Vælges for 1 år 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kritisk revisor Axel Svendsen (Ej på valg)
Kritisk revisor Per Jensen (På valg)
Kritisk revisorsupplant Søren M. Madsen (På valg)

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være fredag d. 15/3 2019 kl. 1200 til:
Mail: kristen.trap@gmail.com 

Bestyrelsen
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Indkaldelse til generalforsamling i 
Søværnets Idrætsforening København
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SIF København Badminton
 
Nu er vi godt i gang med indeværende sæson og vi har lige holdt pause hen over jul og nytår.
Så nu er det tid til at komme tilbage på banerne og få formen optimeret til de sidste holdkampe.

Badminton København Holdturnering 2018/2019

Vi ligger for tiden midt i rækken, så det set lovende ud, i forhold til at blive i rækken, hvor vi 
passer meget godt ind. 

Kampprogram for resterende sæson:

Torsdag  10.01.2019 18:30 Tingbjerg 2 Holmens Idrætsanlæg
Torsdag 07.03.2019 18:30 Ryparken Holmens Idrætsanlæg
Søndag 31.03.2019 15:00 KBK Kbh. 2 KBK Hallen 
Torsdag  04.04.2019 18:30 Frederiksberg 2 Holmens Idrætsanlæg

Søvang
Som de tidligere år har vi også i denne sæson venskabskampe med Søvang. 
Det første slag stod i oktober og næste slag vil være den 12. marts. 
Der er en dejlig aften hvor vi får spillet en masse god badminton og får talt en masse.
Der bliver spillet på kryds og tværs, så en rigtig dyst mod de to klubber er det ikke.  
Det er mere det, at der er nogle andre at spille i mod end normalt. 

Kalender:
Programmet for badmintonudvalget 2018-2019 ser ud som følger

Holdturnering: September 2018 – April 2019
Hyggebadminton Lørdag den 2. februar 2019
Søvang  Tirsdag den 12. marts
Medlemsmøde:  Torsdag den 21. marts 2019
Hyggebadminton Lørdag den 12. maj 2019
Anders Open: Torsdag den 13. juni 2019

Husk også at følge med på www.badmintonpeople.dk for at se nyheder inden for badminton.

Og ikke mindst vores egen hjemmeside www.sif-idræt.dk

Husk også at SB er på Facebook. 

Med sportslige hilsner og håbet om god træning mens vi venter på sommerens komme.

Hilsen

Klaus Hjorth
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