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FORMANDEN
HAR ORDET !
Værre end frygtet.
Denne overskrift, for netop at fortsætte mit forord, hvor det blev sluppet sidst, og også fordi det var den overskrift, der blev anvendt i ”Idrætsliv”.
Vi har nu modtaget opsigelsen af aftalen om postbefordring af ”Marineidræt” pr. 1.
marts 2004. Aftalen om postbefordring efter bladtilskudsordningen er derfor slut, og
det vil indebære at prisen for at få tilsendt ”Marineidræt” stiger til over 6 kroner.
Vi er i fællesudvalget enige om, at det er vigtigere, at vi får dyrket idræt for pengene,
så derfor er det det sidste ”Marineidræt” som udsendes med posten.
For fremtiden vil vi stadig trykke og udsende ”Marineidræt”, men på den måde at
hver forening modtager et antal eksemplarer til fordeling til udvalg, og personer som
måtte ønske det. Derudover har vi i SIF oprettet en hjemmeside, hvor ”Marineidræt”
også vil være at finde.
Denne ændring betyder også, at der på respektive generalforsamlinger skal stemmes
om nogle redaktionelle ændringer i foreningernes bestemmelser, nemlig bestemmelser, som omhandler indkaldelse til generalforsamling, ændringer som vi håber på, at
samtlige medlemmer vil slutte op om.
Sluttelig vil jeg takke vores Webmaster, som med meget kort varsel har gjort det muligt, stadig at sikre den gode kontakt, som ”Marineidræt” har været og er for SIF’s
foreninger.
Kent Ravn
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Formanden har ordet!
Indholdsfortegnelse & Deadline for 2004.
Redaktørens klumme.
SIF København, Sportsfiskerudvalget (Boysen `s fiskehjørne).
SIF København, Generalforsamling.
SIF København, Sejlsportsudvalget, sidste nyt fra landsholdet.
SIF København, Sejlsportsudvalget, landsmesterskabet Øresund.
SIF København, Hockeyudvalget.
SIF Frederikshavn, Generalforsamling.
SIF Frederikshavn, Sejlsportsudvalget.
SIF Korsør, Generalforsamling.
SIF Århus, Generalforsamling.
SIF Frederikshavn, Tennisudvalget.
SIF Frederikshavn, Aerobicudvalget.
SIF Frederikshavn, Nyt fra bestyrelsen.
SIF København, Billeder fra SIF København Juletræ 2003
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”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2004
NR. / PERIODE - 2004
2/2004 - MAJ
3/2004 - SEPTEMBER
4/2004 - NOVEMBER

TIL REDAKTØREN
2. APRIL
6. AUGUST
8. OKTOBER

UDKOMMER
UGE 19
UGE 37
UGE 46

Kære læsere & skribenter!
Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT `s år.
Så en fast ”reminder” til eksisterende og nye læsere/skribenter: PS! Til de som sender
via Internet eller intranet på mail husk at vedhæftet meddelelsen som vedhæftet fil
ellers kan den ikke åbnes. Af redaktionelle, kvalitetsmæssige og trykningsårsager
anmoder jeg, om at indlæg og billeder til MARINEIDRÆT tilsendes på CD- ROM,
diskette eller som almindelige billeder. Samme formål har det at I benytter skrift med
sorte bogstaver og venligst anvend: Times New Roman skriftstørrelse 14, lige højre
margen, tabulator 1 cm, automatisk orddeling, margen på 2 cm i top, bund, venstre og
højre samt enkelt linjeafstand, så svarer en A4-side til en side i MARINEIDRÆT.
De som ønsker CD, diskette billeder m.m. i retur skriv venligst det i indlægget. Husk
at melde adresseforandring til MARINEIDRÆTS sekretariat v/ Anni Henriksen
Indsendelse af indlæg til: Kåre Grebstad Pilevej 12, 4000 Roskilde.Tlf.:46 36 5101,
mail:bassegrebstad@get2net.dk eller: marineidretkaare@tele2adsl.dk Job adresse:
CFF postboks 2521, 2100 København Ø. Tlf.:45 90 05 42, mail: CFF-FGM3.
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SIF København
Sportsfiskerudvalget
”Boysen`s Fiskehjørne”
Sundtur med Jaws lørdag den 18. oktober 2003.
Ved ankomsten til parkeringspladsen i Vedbæk gik turen videre til fods på sydmolen
ud til Jaws der har sin plads lidt før molens besøning med sundet. For nogle måneder
siden var det en herlig tur – vidt udsyn til sundet med en strålende sol i øst. På nuværende tidspunkt er der mørke kun afbrudt af enkelte stunder med lys. Det er for så
vidt godt nok brædderne der udgør fundamentet er tørre, så det kører.
I dag gjaldt det igen sild, temperaturen er OK, så det er bare med at få halet den op i
passende mængder. Det var dog bare det ved det, at der nu var meget strøm og man
skulle ned på omkring 20 meter for at få dem i tale. Du kan nok forestille dig, hvordan det vil gå med utilpasset grej der bare bliver kastet ud og vedkommende lader
grejet passe sig selv, for på et tidspunkt bider fisken vel? Ak – ja, Stort set gik det
hele dog stille og roligt, men sjovt er det nu at høre bemærkningerne om den enkelte
situation udtrykt på en dialekt. I dag var det for eksempel en der talte godt sønderjysk
hist og pist faldt der er godgørende smil som et tegn på forståelse. Vi har i øvrigt
mødt dem før her på Jaws.
Hvordan med fangsten for øvrigt? Tja, bortset fra al silden blev svær at få i tale den
sidste tredjedel af turen, gik det da. Torsk var der ikke mange af, de kunne tælles på
en hånd – ellers blev der også taget nogle hvillinger. De der så kun fik sild må trøste
sig med at der trods alt blev til sild i eddike. Alt i alt en efterårs tur på det jævne –
såvel fangst som vejrmæssigt.
Dagens resultat:
Viggo: torsk 3,6 kg, hvilling 0,4 kg., Steen torsk 2,6 kg., Inger torsk 2,5 kg., hvilling
0,2 kg., Henrik torsk 2,2, kg., Lars hvilling 0,2 kg.
Sundtur med Hanne Berit den 8. november 2003.
Vejrmeldingen til sundet lød herligt dagen i forvejen, men realiteterne var nu anderledes. Det blæste en frisk vind og søen stod visse steder ind over molen – vi har jo
prøvet det før så der er jo ikke noget særligt i det, hvis det nu ikke lige var for den
strøm der huserede i sundet. Hertil kommer så vindens retning – SE. Tja, så kender
du næsten resultatet. Så slemt gik det nu ikke, men det var da godt at jule- og påskesilden står næsten klar til brug på altanen. De sild der blev taget i dag er stadig i god
stand med en passende fedtmængde. Det var dog ikke de store mængder, der blev taget. Turlederen erindre sig en oktoberdag for flere år siden, hvor det var meningen at
silden nu skulle i hus – hvad sker der? Sige og skriver 3 sild på en formiddag med
over fire timers fiskeri og i dag har en mistrøstig fisker siddet med det samme antal.
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Jeg ved godt, hvordan det føles, man plejer jo gerne at sige der skal i al fald 5 stk. til
en pandefuld.
Hvordan gik det ellers? Je-jo der var skam nogle dygtige fiskere der fik nogle pæne
torsk på krogen, var der iblandt? Nok, der var en enkelt stor fisk, der for på grejet i
overfladen ved stævnen men den forsvandt i vis hastighed og de andre der kom på
dæk var for små, men der er jo tre ture tilbage, så det er bare med at stå fast og gøre
det bedre næste gang.
Der var på et tidspunkt nogle gnæk midtskibs om, hvem der havde glemt at stue en
vis herres fiskegrej ind i bilen. Problemet blev dog løst til alles tilfredshed.
Dagens resultat:
Lars torsk 4,1 kg, hvilling0,450 kg, J.K.P. torsk 3,5 kg, hvilling 0,400kg, Jørgen F.M.
torsk 1,3 kg, hvilling 0,250 kg, Viggo hvilling 0,400 kg, John M. hvilling 0,350 kg,
Henrik hvilling 0,300 kg, Inger hvilling 0,200 kg, Hans hvilling 0,150 kg.
Sundtur med Jaws den 22 november 2003.
Den sidste uge har det vejrmæssigt være temmelig indholdsrigt vedr. forskellige temperaturer og vejrlig. Vi skal ikke klage over kulde og det der følger heraf, men mere
om de forskellige retninger hvorfra vinden blæser mere eller mindre. Regn og ændring af strømmen i sundet er en følge heraf.
Vi fik det at føle i dag lørdag den 22. november. Ganske vist var sundet næsten fladt
og kun lid strøm, men det var meget diset og mørkt i vejret. Silden var væk og så naturligvis torsken. Silden altså den der kom på dæk var ganske uinteressant, små gnaldinger der så kedelig ud af det. Det var dog enkel eller tre der kunne bruges. Er det
den enkelte eller er det hele båden, du? Desværre, det var hele båden. I var vel ikke
ret mange? Jo, båden var buket helt op. Tja, hvad skal man sige? Vi må erkende at
der findes ingen socialkontorer eller forretninger i naturens verden. Nyd det der er
eller lusk af.
Selv om alle siger, det har været et strålende efterår så har vindretningen og styrke
ordnet det på sin måde. Du kan roligt stole på at det ikke er fordi fiskere sov fister om
natten når fisken er væk. Ved vestlig retning kommer det hele tilbage også for den
der fisker i trawlfartøj. Nå, hvordan endte det hele så? Tja, der var jo en del hvillinger
det er der altid på denne årstid og det er en hel god spisefisk. Den hedder i øvrigt også
havets kylling – i halvkilosklassen en god lækkerbisken. Den eneste torsk der kunne
indvejes i dag blev taget af Viggo, et herligt eksemplar af racen og med rogn.
Dagens resultat:
Viggo torsk 2,6 kg, hvilling 0,4 kg, Jørgen F.M. hvilling 0,450 kg, Jørgen Jyde hvilling 0,3 kg, Henrik hvilling 0,250kg, Inger hvilling 0,2 kg.
Sundtur med Hanne Berit den 6. december 2003.
Turen vil nok gå over i historien som for 3 år siden, da vi havde en orkan blafrende
om ørerne. Vil det sige at I forlod havnen i Rungsted uden at tage ud og fiske? Yes,
my boys.
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Grunden var et blæsevejr med op til 23 m/sek., ikke ret meget når man taler om Votil skydevåben, her kommen man op til omkring 1500 m/sek., gudskelov kunne vi
nøjes med det første. Hanne Berit havde det ikke godt med det, selv om vi var kommet ud af havnen, lurede der nogle ordentlige søer med bjerge af hvidt skum, selv
inde på kajen nød vi godt af det, nogle gevaldige sprøjt over molen gjorde det hele
meget lettere – dagen game blev aflyst. Rasmus skulle ingen steder med hende. Trods
alt var der mødt en del fiskere op, men de fleste skulle nu ikke med, selv om turen
blev gennemført. I skrivende stund er det et ualmindelig godt vejr, næsten ingen vind
og strålende sol. Vi har dog en tur lige før nytårsaften, må vi da få godt vejr? Du der
bestemmer i det høje, vi får se. Til alle de som lystigt læser vores sider i marineidræt
og alle andre i S.I.F. ønskes en rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår.
Sundtur med Hanne Berit den 30. december 2003.
Årets sidste tur udgik fra lystfiskernes Mekka – Helsingør, nærmere belyst fra den
nordlige kaj i slotshavnen. Vejret tegnede godt i al fald på overfladen. Vi vidste endnu ikke hvordan fiskeriet ville forme sig for os.
Afgangstiden er kl. 07.00 selvom det er buldrende mørkt og fiskeriet først kommer i
gang hen ad otte-tiden. Det var meningen at vi skulle nord, men da Rasmus hørte den
sidste vejrmelding og så de store bølger i sejlretningen, gik turen sydpå. Bølgerne
havde hældningsgrader på mere end 45 grader. Vi gik ned på det lave vand hvor dybden var 10-12 meter. For os der havde det lette grej med og kastestænger, var det en
lise. Vel var torskene ikke så store, men nede ved bunden og i den stærke strøm, føltes de som nogle større fisk end dem vi så i overfladen.
Jeg tør næsten ikke nævne fiskene, der stod i pirkesiden med alt det tunge grej, fangsten var nem at overskue. Da det var sidste tur i 2003 var det berømte lotteri klar til
din deltagelse. I dag var Jørgen Jyde dog ikke med, måske det var derfor de venlige
fiskere fandt en halv Gammel Dansk frem til turlederen for rod nr. 40? Det var altså
således, at der var præmier for de 3 største fisk. De fandt alle en værdig vinder. Hvad
angår fangsten foregik det i kostesiden, der var kun få der ikke fik nogle af de grå i
kurven hertil kom så også en del sild. De større fisk håber jeg vi ser mere til på næste
tur.
Dagens resultat:
Bjørn torsk 2.4 kg, Jørgen F.M. 2,8 kg, J.K. og Inger 2,4 kg, Lars og Viggo 2,3 kg,
hans 0,9 kg, John M. 1,25 kg,
De tre bedste fiskere:
Bjørn torsk 2,9 kg, Jørgen F.M. torsk 2,8 kg, Kim fra Holmen torsk 2,7 kg.
De bedste ønsker til alle læsere om et godt og lykkeligt Nytår.
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SIF København

SIF København
generalforsamling
Tirsdag den 16. marts 2004 kl. 1830
På Søværnets Officersskole

Dagsorden
a.
Valg af Dirigent
b.
Beretning
c.
Regnskabet
d.
Behandling af forslag.
e.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning:
Valgt til
Formand Kurt Bagge Rasmussen
2005
N-formand Peter Wulff
på valg
2004
Kasserer Søren Munk Madsen på valg
2004
B-medlem Per F. Jensen
2005
B-medlem Arne Drygaard
2005
B-medlem J.P. Ditmar Andersen på valg
2004
B-medlem Jan Henriksen
2005
B-medlem Karsten Pittersen
2005
B-medlem Frank Caspersen
på valg
2004
B-suppleant Egon Persson
på valg
2004
B-suppleant Leif Hartmann
2005
B-suppleant Thomas Letholm Nielsen på valg 2004
g.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Axel Svendsen
på valg
2004
Revisor John Thomassen
2005
R-suppleant Peter Borg
på valg
2004
h.
Eventuelt

Vælges til
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2006
2005

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring: § 14.2 Ændres: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel (medlemsblad, hjemmeside, opslag ) …….
§ 24.3 Ændres: Revisionen
skal være tilendebragt så betids, at en trykt regnskabsoversigt med revisorers, formands og kassers underskrift kan fremlægges hos kassereren senest 14 dage før
generalforsamlingen.
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Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette bedes tilmelde sig SIF SEKRETARIAT: tlf.
32664233. Sidste frist for tilmelding:
Torsdag den 10. marts 2004 kl. 1200.
VEL MØDT!!

SIF København
Sejlsportsudvalget

Sidste nyt fra landsholdet.

Tirsdag den 2. december 2003 tog seks håbefulde sejlere, en holdleder samt et PTC-medlem (Permanent Technical Committe)
afsted fra Kastrup Lufthavn med kurs mod Sicilien for at deltage i World Games
2003. Arrangementet er et militært stævne men da alle deltagere er medlemmer af
SIF har jeg valgt at delagtiggøre SIF-læserne i turen. Sejlerne bestod af: Skipper Jørgen Bendtsen, gaster: Ole Stampe, Klaus Barfoed, John Bentzen, Peter Wulff og Kurt
Rasmussen. Holdleder var Steen Rørbæk og PTC-medlem Jens Peter Ditmar. De
femten både, som var stillet til rådighed af italienerne lå fortøjet i Porto dell’Etna.
Der var tilmeldt tyve sejlernationer og dette bevirkede, at der til hver sejlads var fem
besætninger, som på skift ikke var på vandet. Den del af planlægningen var ikke på
plads, så PTC-medlemmerne måtte trække i arbejdstøjet for at få stablet stævnet på
plads. Deltagerne i vandkonkurrencerne (svømning og sejlads) var indkvarteret på et
1. klasses hotel, der lå en halv times kørsel ad smalle bjergveje fra havnen. For at
passe på os havde italienerne indsat politi for og bag busserne, som med hylende sirener og blå blink eskorterede os anonymt til og fra havnen. Formentlig for at vænne
os til ophold i bussen, såfremt vi var blevet taget som gidsler, tilbragte vi hver morgen og aften i gennemsnit tre kvarter i bussen efter det aftalte afgangstidspunkt. På
den måde gik der jo megen god drikke- eller sovetid tabt! Som danskere skulle vi
vænne os til: den bådtype, som italienerne havde valgt, vindforhold som blev domineret af bjergkæder og dønninger fra Middelhavet i en størrelse som vi ikke er vant til
på vore breddegrader. Det lykkedes os dog at hive to sjettepladser hjem, som bedste
resultat. De resterende sejladser placerede os i den sidste trediedel. Totalt set gav det
et slutresultat for vores vedkommende på en 14. eller 15. plads. Årsagen til resultatforvirringen var at vi kun blev vidne til de 3 første placeringer i forbindelse med
præmieuddelingen. Resultat: 1. plads: Italien, 2. plads: Frankrig, 3. plads: Hvide Rusland.
Det var Ditmars første stævne, efter hans valg til PTC og hans indsats var imødeset
med spænding og der var ikke grænser for de opgaver, som skulle løses af PTC, jeg
nævner i flæng: Transportkoordinator, madpakker og ikke mindst bådrotation, lodtrækning, stævneafvikling og social kontakt til samtlige landes bådbesætninger, holdledere og trænere. Alt dette klarede Ditmar plus et hav af andre ting, som jeg ikke vil
nævne her. Så vi kan se fremtiden trygt i møde med den debut og det gode ry, som
Ditmar allerede har opnået via dette stævne.
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Skulle ovennævnte indlæg have givet andre militære sejlere lyst til at kvalificere sig
til landsholdet, tag da kontakt til SIF Sejlsport for yderligere information.
Med tak for en dejlig tur.
Kurt Rasmussen

SIF København
Sejlsportsudvalget

Landsmesterskab, Øresund den
5.til 6.sep.2003

Årets landsmesterskab foregik i farvandet mellem Flakfortet og Saltholm.
Et kapsejladsområde hvor Kastrup sejlklub to gange har afholdt DM for
Nordisk folkebåd og hvor der hvert år afholdes større stævner.
For at få træning i større felter havde Sejlsportsudvalget besluttet at
indrulere landsmesterskabet i et større stævne arrangeret af Østersøkredsen
i disse dage.
Lørdag morgen mødtes vi på Magretheholmen, hvor vi på havnen nød
morgenmaden og det sociale samvær inden lodtrækning om både og
derefter tilrigning. Vejret var fint med jævn til frisk vind fra SØ.
Vi var lidt sent ude, derfor skød vi genvej mellem møllerne. Havnefogdens
knægt havde badet der som barn, så han viste vej på det lave vand. Der var
start til tiden, og vi nåede lige frem til startproceduren. Vi fik et par fine
sejladser med knivskarpe afgørelser på mållinjen. I den sidste sejlads var
vinden frisket, så selv de fede måtte svede.
I Kastrup Marina var der gratis liggeplads, men der var ikke nok plads. For
få både var afsted på ferie og ca. 80 både fylder meget. Hjem til Mgh. Hvn.
Efter afrigning og soignering kørte vi til Kastrup, hvor vi deltog i et absolut
vel arrangeret grill party. Vi havde holdt os beskedent tilbage i feltet, da vi
jo også sejlede vores interne sejlads. Der var således for vores
vedkommende gået taktik i sejladserne. Det måtte vi høre for; men på en
hyggelig og humoristisk facon. Hyggeligt at promovere idræt i Søværnet,
også på denne måde og samtidig erfare, at Søværnet er vellidt rundt om i
klubberne. Mange havde hørt godt om det vellykkede arrangement omkring junior
DM i Auderød. Det blev sent inden vi kom på køjen.
Søndag morgen startede med fælles morgenmad og repair kit for
enkeltmand på Magretheholmen. Vinden var nu hård fra S og der var
søndenvande på ca. 2 knob i renden. Vi sejlede derfor fra havnen i bedre tid.
Igen to hårde sejladser! Den første med afgørelse på mållinjen, som det var
tilfældet dagen før. Den gamle mand og havet (Erik Hav) faldt fra
cockpitkarmen og ned på kistebænken, da hans skipper pludselig måtte
vende.
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Han fortsatte dog meget heltemodig og blødende sejladsen - han har
nok stadig blå mærker. Efter sejladserne, forbandt vi Eriks hånd, riggede af og takkede hinanden for et par gode dage på vandet. Igen i år var præmierne gode - store
sejlertasker fra Musto. Vi måtte tage afsked og sige" på gensyn næste år" til jyderne.
De havde en lang tur hjem. Vi tog derefter til Kastrup for at deltage i den officielle
præmieoverrækkelse og tage afsked med de andre konkurrenter. Jeg vil gerne takke
Søværnets Sejlsportsudvalg for den gode ide det var, at træne i et større felt og samtidig afvikle landsmesterskabet. Måske kan SIF Frederikshavn arrangere noget lignende ved lejlighed.
Med Sejlerhilsen
Peter Wulff , F D879 Spica
Der afholdes medlemsmøde i SIF KBH SPU (sejlsport).
Mødet afholdes på TKS i parolesalen, onsdag den 18. februar kl. 1730.
Dagsorden i følge vedtægterne, køb af båd og foredrag eller kapsejladsregler.
Tilmelding til Kasser Peter Ditmar senest mandag den 16. februar på tlf.
32663432 / 40177554 eller på e-mail jpda@mail.dk
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SIF København
Hockeyudvalget
Hockey på Holmen
En sjov og sund sport
Hockey på Holmens Idrætsanlæg (HIA) er tilbage med fuld styrke. Mød op en torsdag kl.10.00 på HIA og oplev at hockey på Holmen er en sport for alle. Ikke alene er
hockey på Holmen en sport for alle, men også en sport som prioriter det sociale højt.
Dette viste sig bl.a. ved juleturneringen fredag den 12. december klokken to timer før
julefrokost. Her blev dannet hold af dem som mødte op og når holdene ikke spillede,
var de dommere. Det førte til interessante domme.
I pauserne stod Pia fra SMK for at holde spillerne varme ved at uddele gløgg, vand,
brunkager og pebernødder. Resultatet blev en masse glade og smilende spillere, som
det ses herunder. Spillerne bestod blandet andet af folk fra Søværnet Materiel kommando (SMK), samt lærer og elever fra Søværnets Teknikskole (TKS).
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Hvis man ønsker at være med til hockey på Holmen er det bare at møde op, finder
man det sjovt - som de fleste har gjort – fortsætter man selvfølgelig med at møde op,
men samtidig er det muligt løbende at får besked om ændringer og tiltag ved at sende
sin FIIN mail til René Jensen, tks-2503.
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Inden for det sidste halve år har Hockey på Holmen tre doblet antallet af spillere inkl.
antallet af kvindelige spillere. Vi så dog gerne mange flere som brugte deres idrætstimer og havde det sjovt sammen med os. I den anledning afholder Holmens Idrætsanlæg i samarbejde med Søværnets Idrætsforening København en turnering den 5.
februar 2004 i tidsrummet 16.15 til 20.45 på Holmens Idrætsanlæg. Alle er velkommen. Tilmeldingen sker til Michael N. Guldbrandsen på tlf. 32664231 eller FIIN:
MASKBH-23B02 inden den 29. Januar kl.12.00. Et hold skal minimum bestå af 4
personer og derudover 3 udskiftningsspillere. Der spilles med tilpassede regler for at
alle kan være med. Se yderligere Holmens Idrætsanlægs Idrætsmeddelelse nr. 1-2004
(http://fsv13/smk/opslagstavle/hia/index.htm)
Vi ønsker alle et godt nytår og håber at se flere i det nye år.
Med venlig hilsen
OS DT René Jensen.

SIF Frederikshavn
Generalforsamling

Generalforsamling
Torsdag 18 mar. 2004 kl. 1900
CAF på Flådestation Frederikshavn
Dagsorden.
a. Valg af dirigent.
b. Beretning.
c. Regnskaber.
d. Behandling af forslag.
Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne. § 14.2.
Ændring: “ Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel
(medlemsblad, hjemmeside, opslag) “ .....
Desuden ønsker man at § 24.3. ændres til følgende.
Ændring:” Revisionen skal være tilendebragt så betids, at en trykt regnskabsoversigt med revisorers, formandens og kasserers underskrift kan (fremlægges
hos kassereren senest 14 dage før generalforsamlingen.)
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen
Formand
O.P. Larsen
ej på valg
Næstformand
Ib Hjorth
på valg, modtager genvalg
B- medlem
Kurt Svensson
på valg, modtager genvalg
B-medlem
Anders Larsen
ej på valg
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g

Kasserer
Willy Kristiansen ej på valg
B-suppleant
Marian Vestergaard på valg, modtager genvalg
B-suppleant
Lars Johansen
på valg, modtager genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
Thorkil Carlsen
ej på valg
Revisor
Viggo Nielsen
på valg modtager genvalg
R-suppleant
Finn Egebjerg
på valg, modtager genvalg
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement, derfor bedes alle, der ønsker at deltage i dette, tilmelde sig hos Anders
Larsen 99 22 21 88 /Willy 99 22 25 07
Senest fredag 12 mar. år 2004 kl. 1430

SIF Frederikshavn
Sejlsportsudvalget
Torsdag d. 23. oktober var det slut med sejlsporten i SIF Frederikshavn.
Ja det gælder dog kun for vinteren,
Formand for Sejlsportsafdelingen i SIF Frederikshavn Willy Kristiansen havde indbudt til stander strygning (Nedhaling) ved bådskur på sydkajen.
Opgaven med selve standerstrygningen var betroet til Villy Skov's trygge hænder og
blev overværet af en sluttet lille skare der bød kulden trods.

Efter standerstrygningen rykkede forsamlingen indenfor
Der var sædvanen tro rigget til med glas opstillet i søværnsanker og det traditionelle
søværns "mellemmåltid" Krigskakoe og døde fingre (Varm kakao og røde pølser med
brød for de uindviede).
Willy takkede Thomas Fuglsang for hjælpen igennem året med udtjekning af nye gaster til både ynglinge og folkebåde. Som tak for indsatsen fik Thomas overrakt en
karaffel.
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Willy hyldede besætningen der havde vundet forsvarsmesterskabet i folkebåd 2003
for det flotte resultat. Besætningen med kaptajn Peder R. Nielsen og gasterne Peter &
Erik Hansen fik overrakt en vandrepokal som de kan vinde til ejendom ved at vinde
den yderligere fire gange. Da dette først kan ses om tidligst fire år, fik de også hver
især overrakt et SIF krus.
Om den næste sæson fortalte formanden at vi har fået tildelt afholdelse af forsvarsmesterskab i 2004 hvilket vil give en masse arbejde, men også en stor mulighed for at
fremme sejlsporten

SIF Korsør
Generalforsamling

Torsdag 25. MAR 2004 kl. 1600
i cafeteriet på Flådestation Korsør.

Dagsorden
a.
Valg af dirigent.
b. Beretning.
c. Regnskabet.
d.
Behandling af forslag.
e.. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning
Valgt til Vælges til
Formand Viggo Thorlacius
2004
Kan ikke vælges for en fuld
periode.
Næstformand, Mogens Højstrup
2005
Ej på valg.
Kasserer Ingolf Knutson
2005
Ej på valg.
B-medlem Niels Jansson
2004
Bestyrelsen foreslår genvalg.
B-medlem Gert Hansen
2005
Ej på valg.
B-medlem Anita Christensen
2004
Bestyrelsen foreslår genvalg.
B-suppleant K.-E.Tjustrup
2004
Bestyrelsen foreslår genvalg.
B-suppleant Peder Madsen
2005
Ej på valg.
g.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Vibeke L. Olsen
Revisor Jes Hansen

2004
2004

Bestyrelsen foreslår genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
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h.

R-suppleant
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig til formanden,
VIGGO THORLACIUS på lokal 8791.
Sidste frist for tilmelding: Fredag d.19. MAR 2004.
Viggo Thorlacius

SIF Århus
Generalforsamling

Søværnets Idrætsforening Århus
Generalforsamling afholdes
Onsdag den 17. marts 2004 kl. 1600
i SOK store mødelokale, Sumatravej

Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning (formand og udvalgsformænd)
c. Regnskab
d. Behandling af forslag:
Bestyrelsen foreslår følgende 2 ændringer af vedtægterne:
§ 14.2:
Ændring: ”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel
(medlemsblad, hjemmeside, opslag)”…
§ 24.3:
Ændring: ”Revisionen skal være tilendebragt så betids, at en trykt
regnskabsoversigt med revisorers, formands og kasserers underskrift kan fremlægges
hos kassereren senest 14 dage før generalforsamlingen.”
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Formand:
Jan Andersen – ej på valg
Næstformand: Roberto Dunai - på valg, bestyrelsen forslår genvalg
Kasserer:
Flemming Pallesen - på valg, bestyrelsen forslår genvalg
Sekretær:
Annie Svejgaard – ej på valg
B-medlem: Kurt F. Hansen – ej på valg
B-suppleant: Niels C.K. Hansen - på valg, bestyrelsen forslår genvalg
B-suppleant: Steen Munksgaard – ej på valg
g.

h.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Birgitte Vagnholm, ej på valg
Revisor:
Lars Steenholdt, på valg, bestyrelsen forslår genvalg
Revisorsuppl.: Jørgen-Peder Larsen, Dråby - på valg, nyvalg?
Eventuelt.
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Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer,
der ønsker at deltage heri, bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, ANNIE SVEJGAARD, SOK, lokal 3012.
Sidste frist for tilmelding:
Mandag den 15. marts 2004.

Vi startede officielt sæsonen med Standerhejsning 2.
maj og annoncerede igen træning og instruktion for
nye og gamle medlemmer. Det blev ikke til så mange turneringer i år. Vores landsmesterskab er sat på
nul og jeg er ikke klar over om det kommer op og
stå igen. Søværns mesterskab er sparret væk og dem som gerne ville deltage i DMI
kunne ikke på grund af tjenesten. Men lidt blev det alligevel til.
I år har vi deltaget i Nielstrup Open hvor vi nåede finalen i double. Vi blev besejret af
et par fra Frederikshavn, så vi måtte nøjes med ”Sølvet” denne gang.

SIF Frederikshavn
Tennisudvalget

Foto af finaledeltagerne.: Fra Venstre vinder parret fra Frederikshavn og så Kenneth
Nielsen og Jan Thomsen.
Lokalmesterskabet blev afholdt i uge 38. Vejret var pragtfuldt og det blev til en herre
single med 9 deltagere og 4 par i herre double.
Der var for få tilmeldinger til de andre rækker.
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Resultatet blev:
Herresingle

ÅRETS MESTER Lars ”Lasse” Hansen
Johnny Højer
Jørn Pedersen

Herre Double

Jan Thomsen/ Kenneth Nielsen
Leif Andersen / Lars Hansen

Tennis anlægget er igen blevet flittigt brugt og det er jo dejligt. Der er mange fra hele
flådestationen som benytter vores 2 baner, når der er tid. Både som tjenestelig idræt
og efter fyraften. Det er desværre ikke alle som melder sig ind i lokalafdelingen, men
lidt nye medlemmer er der da kommet, - men desværre vi må konstatere, at der er flere som melder sig ud, så vi er blevet lidt mindre i år.
Årstiden siger mig, at der snart er medlemmer som vil spille indendørs. Udvalget er
derfor glad for, at vi igen har mulighed for at tilbyde indendørs træning på SRS. Vi
har fået tildelt samme tider som sidste sæson (tirsdag og søndag). Alle interesserede
skal henvende sig til bestyrelsen for, at få tildelt en ledig tid.
Jan Thomsen
formand
SIF TENNIS
FREDERIKSHAVN

JANUAR 2004

Det er med, at få forfattet lidt fra udvalget når nu tiden er til det og jeg netop lige har
set, at der skulle være en chance for også, at få det med i årets første udgave. Jeg må
nok undskylde, at tiden nogle gange har haft rendt fra mig, så orienteringen fra udvalget ikke har nået at blive postet i rette tid, men det skal nu ikke afholde mig fra, at
sende det til redaktøren alligevel, - så kan vi se, om han har et par spalte millimeter i
overskud. Bedre sent end aldrig.
25. november sluttede vi vanligt året af med indendørs MINNI tennis. Efter lodtrækning, blev deltagerne delt op i 3 puljer og havde nogle forrygende kampe på den lille
bane med de store bolde og vinderne af årets gavekort blev:
Kenneth Nielsen, Johnny Højer og Carsten Vig
Rigtig meget tillykke.
Derefter var der gløgg & varme æbleskiver og kåring af årets mestre.
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JULEHOLDET 2003
Årets FIGHTER skulle også findes. Vi kunne ikke kåre en egentlig vinder, da rækken
ikke blev spillet i år pga. for få deltagere, mindst 4. Vores regler siger, at vi skal have
en FIGHTER hvert år, så bestyrelsen (noget af den) lagde hovederne blød……. Det
var ikke så svært at finde en som fortjente titlen.
Om motivationen for valget skal bl.a. nævnes:
- Personen har kæmpet med mange kilo og tabt nogle/mange af dem i løbet af
året
- Har altid et fantastiks godt humør trods plaget af dårlig ryg og megen sygdom,
- Han er et utroligt dejligt menneske som altid gir sig tid til at åbne kassen
- Det lykkes ham, at komme igennem sæsonen uden at ha en tennis ketsjer i
hånden men rygtet siger, at han har været ude og jogge på banerne en sen aften
time.
Det er mig en stor glæde, at kunne give min kasserer Johnny Hansen pokalen for
Årets FIGHTER 2003. Johnny var desværre forhindret i at være til stede, men havde
fået den overrakt tidligere på ugen. Så var der præmier og pokaler til vinderne af
HERRE SINGLE og HERRE DOUBLE.
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I forbindelse med vores julearrangement 2002 bestemte vi, at afholde udvalgsforsamling ved samme lejlighed fordi, der som regel altid, er et pænt fremmøde. Efter en
orientering om årets begivenheder og snak om afholdelse af lokalmesterskabet 2004,
var vi nået frem til om nogen ville / lystede, at vælte bestyrelsen ……Klapsalver taler
jo deres entydige sprog så resultatet blev, at tennis udvalget igen består af Kenneth
Nielsen, Johnny Hansen og Jan Thomsen samt Lars Frederiksen som revisor. Alle
gode ideer kan fremlægges bestyrelsen lige så snart de opstår. Så skal vi nok se på
det.
Der er stadig mulighed for indendørs spil. Kontakt bestyrelsen for, at høre om ledige
tider i hallen.
De bedste hilsner
Jan

SIF Frederikshavn
Aerobicudvalget

S.I.F’s Aerobicudvalg i Frederikshavn ønsker alle
et Godt Nytår.

Aerobicudvalget kan se tilbage på år 2003, som et år med stor tilgang af nye
medlemmer, både mænd og kvinder.
Aerobics timer lå således, at der var 2 timer i træk. I den første time var
der step, og i den næste time gymnastik for hele kroppen. Jeg må sige, at
der var en del af medlemmerne, der var meget friske og tog 2 timer i træk.
Billedet er fra vores juleafslutning, som var meget hyggelig. Først bowlede
vi i 1½ time, derefter var vi samlet til et dejligt julebord. Vi sluttede
aftenen af med pakkespil.
Vi ser frem til den nye sæson med stor forventning, da der i S.I.F. Frederikshavn,
er tilgået 13 nye Body-bike til Aerobicudvalget.
Så foruden Step, og Gymnastik, kan vi nu også tilbyde Spinning i vores program.
Aerobic vedlægger det nye program, for næste sæson. Find sportstasken frem, og
meld dig til, så er vi næsten sikker på at sommerfiguren når at komme på plads.
Venlig hilsen
Instruktør Mariann Vestergaard
Aerobicudvalget
S.I.F Frederikshavn

21
* Marineidræt
1/2004 *

Aerobic/spinding tider 2004 i SRS-hallen

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

8.009.00
9.0010.00
10.00-11.30
10.00*
11.00
11.00Spinning:
12.00
v/Kurt
12.00Spinning/
13.00
mave/ryg
12.00-13.30
13.00v/Mariann
14.00
14.0015.00
15.00Spinning:
16.00
v/Grethe*
16.0017.00
17.00- Step:
Spinning: 17.30-19.00
18.00 v/Mariann* v/Alice *
*
18.00- Gymnastik:
Spinning:
19.00 v/Mariann*
v/Palle
19.00Spinning/
20.00
mave/ryg
20.0019.00-20.15
21.00
v/Tommy
21.0022.00
Aerobicudvalgets cykelhold, er alle nybegynder hold, så alle kan være med.
Aerobicudvalg: Instruktører: Tommy Pedersen, Grethe Thomsen, Alice Volke, Mariann
Vestergaard.
Cykelklubben: Instruktører: Kurt B Larsen, Palle Andersen.
Hele uge 3, alle hold er prøvertimer (gratis), derefter tilmeldning, ved Mariann Vestergaard på arb.99222039/efter arb. 98439403.
P.S Medbring 1 flaske vand, og et par alm.idrætssko, hvis ikke cykelsko haves.
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SIF Frederikshavn
Nyt fra bestyrelsen

Så skete det, som vi alle længe har ønsket, vores nye klublokale i form af en nedlagt
kontorpavillon ankom sidst på året i 2003. Klublokalet er placeret på Syd-kajen med
havudsigt og tæt på fartøjerne. Det er tanken at den ene halvdel skal indrettes som et
kombineret kontor og møde/klublokale for SIF. Det skal blive dejlig at få samling på
alle de ting, som vi gennem tiden har opbevaret alle mulige steder.
Den anden halvdel skal fisk og sejludvalget have indrettet således, at de også kan få
samling på alt deres grej, et længe ønske fra begge udvalg.
Håbet er også at der vil opstå en social klub liv i fisk og sejludvalget når de nu får et
værested.
Ved det forestående forsvarsmesterskab i sejlsport 2004, som afholdes her i Frederikshavn, vil rammerne for dommere osv. også være perfekte.

23
* Marineidræt
1/2004 *

Alle i SIF vil gerne takke for den forståelse og hjælp der udvises fra Flådestation Frederikshavn side. Det er en stor fornøjelse som bestyrelse at tilbyde medlemmerne gode vilkår og muligheder og med dette sidste tiltag er der ingen tvivl om, at livet og
aktiviteterne på havnen vil blomstre i løbet af 2004 og fremover. .

Lidt teknisk data for pavillonen 4 X12 meter
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