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FORMANDEN
HAR ORDET!
SIF Landsmesterskaber.
Så er året allerede godt i gang, og det betyder at vi i forbindelse med foreningernes
øvrige aktiviteter også skal afholde SIF Landsmesterskaber. I forbindelse med SIF
Landsmesterskaberne skal jeg her blot ridse lidt op om hvorledes afviklingen skal
foregå. Hvert år forsøges afviklet landsmesterskab i følgende discipliner:
- Badminton,
flugtskydning,
golf,
sejlsport,
skydning,
sportsfiskeri og
tennis.
Landsmesterskabet afholdes så vidt muligt på skift af søværnets idrætsforeninger.
Alle som er medlem af en af SIF’s foreninger kan deltage
Den arrangerende idrætsforening skal udfærdige et budget for stævnet på særligt
skema, som fremsendes til Fællesudvalget, der afholder nettoudgifterne, op til kr.
7000,-. Der skal budgetteres medfølgende udgifter:
præmier,
baneleje,
dommerudgifter,
materieludgifter (skiver - bolde m.m. - ikke ammunition),
bespisning og overnatningsomkostninger.
Udgifter til fortæring under såvel transport som ophold på stævnestedet refunderes i
passende omfang efter udvalgsformandens bestemmelse, idet holdlederen har ansvaret for at ordningen administreres under hensyntagen til de lokale forhold. I mulig
udstrækning skal militær kostforplejning anvendes. Bespisning er for medlemmer,
der er tilmeldt til stævnet samt dommere.
Holdlederen har ansvar for at den mest økonomiske overnatningsform anvendes, idet
der tages rimeligt hensyn til de lokale forhold.
Der skal budgetteres med følgende indtægter:
Indskud og
overnatningsomkostninger.
Transportomkostningerne er for egen/den anmeldende forenings regning, og skal gøres på billigste måde. Hvis private køretøjer anvendes, skal de så vidt muligt fyldes
op.
Tilbage er så blot at ønske alle et godt idrætsår med nogle forhåbentlig gode Landsmesterskaber.
Kent Ravn
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Formanden har ordet!
Indholdsfortegnelse & Deadline for 2004.
Redaktørens klumme.
SIF København ”Boysens fiskehjørne”.
SIF København Cykeludvalget.
SIF Frederikshavn cykeludvalget.
SIF Korsør sportsfiskerudvalget
SIF hjemmeside
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”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2004
NR. / PERIODE - 2003
3/2004 - SEPTEMBER
4/2004 - NOVEMBER

TIL REDAKTØREN
6. AUGUST
8. OKTOBER

UDKOMMER
UGE 37
UGE 46

Kære læsere & skribenter!
Vel mødt til et nyt MARINEIDRÆT! Tak for alle læserindlæg! Det har været langt
imellem indlæggene til MARINEIDRÆT denne gang, og tidsfristen for indsendelse
blev overskreds med 14 dage for nogle, derfor denne forsinkelsen..
Jeg vil benytte dette nummer til at takke af, da det er mit sidste nummer som redaktør, idet teknikken (læs website) overtager MARINEIDRÆT, dog udkommer bladet i
et mindre antal eksemplar på papir et stykke tid endnu. Jeg har været meget glad for
denne ”post” som nu desværre er over. Jeg vil takke for samarbejdet og ønske MARINEIDRÆT god ”vind” fremover.
Med venlig hilsen Kåre
En fast ”reminder” til eksisterende og nye læsere/skribenter: 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.
Indsendelse af indlæg til sker fremover til:
SIF webmaster er Jan Bøgsted, tlf.nr. 3266 3850 (arb)/3332 2979 (privat) – email: webmaster@sif-idraet.dk
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SIF København
Sportsfiskerudvalget
”Boysen`s Fiskehjørne”
Sundtur m/ ”Havstrygeren” 17-01-04
Lørdag den 17. januar startede vores ”game” ombord på ”Havstrygeren” med – ”Dyt”
– ved roret. En god båd og en anerkendt rorgænger. Søren lusker rundt om le med
serveringer af forskellig art og på dækket som betjener af – krogene – der hjælper fisken den sidste vej fra overfladen til kurven. Vejret var efter årstiden helt godt, men
de sidste dages blæsevejr har endnu en gang lavet om på fiskens ståsted og vandring.
Det lykkes dog for ”Dyt” at finde nogle pladser, hvor det lykkedes for nogle fiskere
at få de grå på krogen. Frem for alt en tør dag og uden alt for meget blæst. Efter en
del turbulens med tilmeldinger og alt det modsatte var vi i dag fuldtallige. Vi har
ændret på antallet af bestilte pladser, men det skal dog ikke undre mig at det nu
kommer til at passe med det tidligere bestilte antal, således at nogle må skiftes til ikke
at kunne deltage på grund af at båden nu er optaget. Vi gør alt hvad vi kan for at fiskerne kan komme med, men jeg håber at møde forståelse for at tingene endnu hænger sammen som de gør, hvad angår tilmeldelse og deltagelse.
Undskyld – godt nytår – til alle læsere, det skulle nok have vært anført lidt tidligere,
men vi bliver nok tilgivet, det er jo fiskeret – ikke.
Som sagt, fiskeriet var lidt småt men herlig var det se de forskellige, og at alle var
kommet over nytårsaften mv.
Dagens resultat:
JKP: torsk 4,0 kg, Steen: torsk 3,3 kg, Jakob Larsen: 2,7 kg, Viggo: torsk 2,2 kg,
hvilling 0.250 kg, Jørgen FM: torsk 2 kg, Hans: torsk 1,6 kg, Henrik: torsk 1,4 kg,
hvilling 0,3 kg, Lars: torsk 1,2 kg.
Sundtur m/ ”Jaws” 07-02-04
Den anden fisketur i det herrens år 2004 blev udført fra Helsingør ombord i ”Jaws”
med Peder - Peder ved pinden. Det var i kyndelmissens tegn, i al fald ifølge kalenderen, men vi havde det anderledes her ombord. En rigtig god stemning sammen med
fiskekammerater fra en anden kvist. Vi var glade for det fine vejr og den rolige sø, og
frem for alt den ringe strøm.
Jeg undrer mig over den vejrmæssige udsigt, der var stillet i udsigt siden i mandags,
det mindede om, som var det redningsvæsenets, der skulle holde sig klar.
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Vi må nok erkende at de fine påklædte herrer og damer der på TV1 og 2 underholder
os med alle de fine kurver og pile nok kan give os panderynker og tanker hen til hvilken udrustning er nok den bedste til i dag. Nå dette er sagt og skrevet skal det erkendes, der er ind imellem givet ”warning” om at alt det sjove nu pludselig er dybt alvorligt.
Vi har trods alt prøvet det et par gange. Nok om det, vores luftrum er minimale i det
nordatlantiske område.
Hvad angår fiskeriet må det nok erkendes, at det er sæt bedre før. Her oppe på torskens gydeplads er der i al fald torskerum, det bruger i al fald ikke hjerterum. Det er
dog sådant, at alle de dage med blæsevejr og ændringer af strømsætningen har forhindret et normalt sammentræf for fiskerne.
Jeg kan garantere for, at der i dag bliver anvendt mange kræfter i pirkestængerne, 0,5
kg pirke på 30 meter vand og en fem – seks kilo kan du rolig hive hjem. Vi bruger
dog ikke kræftfremkaldende stoffer her, men en kaffe eller hvad det nu er det bliver
kaldt går der dog til. JKP var den der fik flest fisk op fire fisk med den største på 2, 3
kg. Søren tog en på 2,7 kg, Viggo sluttede med en på 4, 5 kg
Sundtur m/ ”Havstrygeren” 21- 02- 04
Det var et herligt vejr der ventede os i Helsingør. Der var mange der skulle ud at have
sig en torsk, de var lige som os overbeviste om at det var i dag slaget skulle stå.
”Havstrygeren” var helt ”booket” det var en hel del der troede at det var her de skulle
med, men Søren mønstrede lige styrken og så måtte en hel del flytte sig til ”Anfares”.
”Dyt” blev halvtreds år den 20 – 02 så havde en lille erindring med til ham i form af
manchetknapper i sølv med SIFs logo.
Sole står nu tidlig op og i dag var der næsten skyfrit så vi kunde følge med i, hvordan
hele Skåne blev belyst af morgenrøde. Der var lidt sø og da vi gik hvad ”Havstrygeren” kunne sejle, var det alligevel temmelig køligt, men varmen skulle nok komme
når vi begyndte at hive torskene ombord. De kan som bekendt godt være store på
denne årstid.
Optimismen var helt i top i al fald til at begynde med. Vi var 42 fiskere på båden men
mærkeligt nok var der næsten ingen der hev noget op der kunde bruges, ja sågar ikke
engang sild. ”Dyt” gjorde meget for at finde fiskene. Skærmen viste fisk i forskellige
dybder, men lige meget hjalp det der var dog nogen der fik noget på krogen, men
mange var fejlkrogede. De store fisk udeblev, der var ingen over tre kilo. Sild der ellers blev sæt på ekkoloddet, var der meget småt med, men vejret kære læsere det var
godt og der var masser af ren luft til os alle sammen. Måske er der mere gang i den
næste gang vi ”tørner” ud vi får se. Dagens resultat:
Lars: torsk 2,2 kg, JKP: torsk 2,1 kg, Hans: torsk 1,25 kg, hvilling 0,3 kg, Jakob P
Hansen: torsk 1,1 kg, Svend Larsen: Rødspætte 0,4 kg.
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Sundtur m/ ” Jaws” 06-03-04
Det er utroligt at det fine vejr fortsætter, men det er kun på overfladen. Det gælder
også på søen. Haveejerne går at glæder sig over at det groende kribler på buske og
planter bliver større og større og i et ”solhjørne” af haven kan man næsten tage solbad, men tag ikke fejl det kan blive fatalt med forkølelse osv. Så slemt er det nu ikke
på havet selv om det kræver sin mand. Du skal være behersket, du har evne til at se
alle tildragelser fra hver deres side osv. Sidst men ikke mindst du skal kunde tage alle
tildragelser med forståelser og hjælpe dine naboer med stor hjælpsomhed med eller
uden fletliner og størrelser af pirke.
Hertil kommer så deres reaktionstider, nu klokken ringer for iværksættelse af aktionen der går ud på at f hold i dem der står på havbunden, altså torsken.
Alle tror næsten at burefiskeri kun er for dem der vejer over 10 kg, men sådan er det
ikke, de fleste der bliver fanget eller taget er under det mål og gudskelov og tak for
det. Så langt så godt hvad med resten? Ja, vejret var meget fint men som nævnt var
det oven vandet. Da det hele gik løs med lynets hast opdaget enkelte realiteternes
verden og for at sige det mildt, det gjorde naboen også.
Hvis man synes at have erfaring i denne form for fiskeri skyldes det nok at man har
set hvordan det ser ud når naboskibets fiskere står klar og iværksættelsessignalet lyder, ofte er det sådan at først efter fem til ti sekunder er alle fangstredskaber frigjorte,
måske man selv næste gang skulle tænke over det? Tak for lektien du gamle og til
sidst dagens resultat: Viggo: torsk 6 kg, JKP: torsk 2,7 kg, Bjarne: torsk 2,2 kg, Inger:
torsk 2,0, Lars: torsk 1,7 kg, Hans: torsk 1,0 kg.
Sundtur m ”Arresø” 20 -03- 04
Der vil nok gå nogen tid inden fiskerne glemmer datoen for dagens fiskeri. Vi har i
lang tid haft forrygende godt vejr men det er nu slut i al fald i denne omgang.
Sundet viste i dag tender i et sådant omfang at det klogeste nok ville have været at
holde sig inde i havnen. Når det er sagt havde vi det rimeligt, når båden holdt sig i
nærheden af land, og der var jo hele Nordsjællands kyst fra Rungsted til Helsingør.
Til det held udeblev regnet, jeg tør næsten ikke tænke følgerne heraf, selv om vi har
prøvet det før, men Carsten sørgede for, at vi kom sikker i havn. Det var i øvrigt hans
næst sidste tur for rederiet. Han sejler den sidste tur søndag hvor Roskilde fiskeriforening afvikler sit store stævne. Det er nu synd, at de skal have sådan et vejr, til forandring fra i går – lørdag – er det i dag også regnvejr. Nu nok om det. Hvad med fiskeriet du? Tja – for nogen var det nok med fisk, men i ”guderne” hvor var de små, vi
var jo også inde på lave dybder. Jeg har aldrig fanget så mange. Over 20 stykker af de
grå, men det var først til sidst, at lykken smilede til en med en der kunne holde målet.
Det var en fisker fra Holmen der fangede en torsk på 4,5 kg. Fiskerne fra SIF, måtte
noget længere ned på skalaen, synes du, at turen var spil vand selv om, der var masser
af det?
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Nej det synes jeg ikke, OK, der er jo altid nogen der får revideret deres opfattelse,
men jo før jo bedre man bliver i stand til at tage det som en oplevelse des bedre tager
man så de ture hvor det flasker sig. Sild var der i øvrigt en del af, selv om det var
små, var de fyldt med rogn, så der er grøde i vandet under os. Dagens resultat:
J.P.Larsen torsk på 2,7 kg, Lars og Viggo: torsk på 1,7 kg.

SIF KBH
Cykeludvalget
.
SIF KBH CYKELUDVALG
Så er foråret kommet og Cykeludvalget er så småt begyndt træningen.
Alle interesserede er velkomne til at være med.
Vi træner:
Onsdage kl. 17.00 (ca. 40 - 50 km.) og
Lørdage kl. 10.00 (ca. 60 - 70 km.).
Træningen udgår fra Unavngiven Plads i Nyboder (se kort).

Medlemskab koster kr. 100 i særkontingent.
Udvalget dækker op til 50% af deltagergebyret i motionscykelløbene.
I år forventer vi at deltage i følgende motionscykelløb:
15. aug: Bastrup Sø Rundt
22. aug: Bornholm Rundt
5. sep: Tour de Vest
LÆS om cykleudvalget og de seneste nyheder på vores hjemmeside

www.sif-idraet.dk/cykling
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SIF FRH
Cykeludvalget
Næstformand i SIF cykling Frederikshavn
Flemming Fage Sørensen
Ny afdeling under SIF Frederikshavn
Cykelentusiaster på Flådestation Frederikshavn har startet en cykelafdeling under SIF.
Vi startede i sensommeren 2003 med at småsnakke med de ansatte på Flådestationen,
for at se om der var basis for at starte en cykelafdeling op under SIF Frederikshavn.
Og med tilsagn fra mere end 20 personer, kunne vi lynhurtigt konstatere, at det var
der. Vi afholdt stiftende generalforsamling i oktober måned, hvor vi udover at få
valgt en bestyrelse, også talte meget om hvilke aktiviteter vi ønskede at deltage i.
Man må jo kravle før man kan gå, så sæsonen 2004 vil gå med at skaffe sponsorer til
vores dragter, deltage i løb ved andre myndigheder, og så snart vejret tillader det,
komme ud og motionere sammen. Vi påregner at samles en ugentlig dag på Flådestationen, hvor vi enten cykler sammen, eller opdeler os i grupper, alt afhængig af hvor
langt og hvor stærkt vi skal cykle. Det er nemlig vigtigt for os at blive en afdeling,
hvor der er plads til alle, uanset om man vil køre hurtigt, langsomt, kort eller langt.
Når vi er blevet mere etableret, og har lært af de andre afdelinger, vil vi forsøge at
arrangere løb i og omkring Frederikshavn. Det ville være en stor udfordring for alle. I
2005 vil vi forsøge at komme af sted til Frankrig, hvor vi udover at skulle overvære
lidt Tour De France, skal prøve et af de høje bjerge, det skulle efter sigende være en
stor oplevelse.
Så udover at deltage i løb og stævner, vil cykelklubben forsøge at blive en afdeling
hvor hele familien kan være med, gerne hele året, men især på vores familiedag, hvor
vi vil cykle en tur sammen, og derefter nyde en god frokost i det grønne.
Vi påregner at sende medlemmer af sted til Nordjylland rundt og Rødspætteløbet i
2004, men kommer der andre spændende løb, vil vi sikkert også deltage der.
I vinterhalvåret vil vi benytte os af spinning, hvilket er en stor succes. Vi har adgang
til 12 cykler, hvor de 3 instruktører får sveden til at springe.
Vi har netop overstået vores første arrangement, hvor vi havde held til at få en af
Team CSC’s cykelmekanikere op og holde et foredrag. Det blev en stor succes med
mange tilhørere, dette arrangement vil blive omtalt af vores formand andetsteds.
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Derfor vil cykelafdelingen vil byde alle interesserede velkommen i vores nye klub.
Mere information fås hos formanden, Chefsergent Erling Nielsen på telefon
99222132 eller ved kassereren Materielmester Kurt Berg Larsen på telefon,
99222110.
Flemming Fage Sørensen
Næstformand
Foredrag med Team CSC
Af formanden for SIF cykling i Frederikshavn
Chefsergent Erling Nielsen
Cykelmekaniker hos det berømte Team CSC var på besøg hos flådestationens nystartede cykelklub og fortalte om livet som professionel hos Bjarne Riis.
Det var noget af et scoop, da det lykkedes et af medlemmerne i flådestationens nystartede cykelklub at overtale Johnny Løgtved, cykelmekaniker i det kendte Team
CSC, til at gæste Flådestation Frederikshavn og fortælle om et hæsblæsende liv som
professionel.
Der var ophængt opslag, såvel som vi havde reklameret via hjemmesiden, men alligevel var vi spændte på, om foredraget kunne konkurrere med EM i håndbold. Det
kunne det, for over 30 mennesker mødte op – spændte på at høre om livet som professionel cykelrytter ude i den store verden – og det udstyr de store teams bruger.
Johnny var en glimrende fortæller, og han fortalte anekdoter om Bjarne Riis og alle
de kendte stjerner, som vi andre kun kender fra TV og Tour De France. Men der var
meget mere, for Johnny havde medbragt 3 cykler – bl.a. Tyler Hamiltons enkeltstartcykel fra Touren. Den vejede ikke meget, og var så let, at man kunne jonglere med
den med en lillefinger. De øvrige cykler var Johnnys egne – selvfølgelig af samme
mærke, nemlig det Canadiske mærke Cervélo, der både stiller cykler til rådighed for
Team CSC, men også betaler Team CSC et ukendt beløb, blot for at teamet kører på
dette mærke, og viser det frem for millioner af TV seere. Om vi var bare lidt misundelige….
Selv om Johnny havde travlt som mekaniker, og ofte havde en lang arbejdsdag, var
der dog som oftest tid til en lille tur på cykel – noget som Johnny forstår at værdsætte, idet han har kørt cykelløb hele sit liv, heraf i øvrigt 7 år som A-rytter – altså i den
bedste række, så Johnny kender gamet indefra.
Blandt sjove anekdoter om de store stjerner, fortalte Johnny også om almindelige
mennesker. Bl.a. om den store gut på 120 kg, der var villig til at investere store sum-
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mer på at få en super let cykel, så han kunne køre rigtig stærkt… Johnny bad ham
komme tilbage når han havde smidt de mange kg overvægt, for først da ville han
hjælpe. Jo, Johnny var rap i munden, men han har jo også været sammen med Jesper
Skibby i nogle år – og som det i øvrigt også lykkedes Johnny at sætte på plads en
enkelt gang – det er ellers svært…
Den sidste del af foredraget var mere praktisk om vedligeholdelse af cykler og udstyr
samt fremvisning af det sidste nye udstyr, og som stort set kun de store teams har råd
til at købe. Til slut var en masse spørgsmål, som Johnny beredvilligt svarede på, så
tilhørerne fik virkelig en masse viden med sig hjem, og som de nok skal vide at omsætte i praksis til cykelsæsonen starter om kort tid.

SIF KORSØR
Sportsfiskerudvalget

.
SIF landsmesterskab sportsfiskeri 2003

Fredag den 29. august kørte vi fra flådestationen ved halv fire tiden med
kurs mod Frederikshavn. Vel ankommet mødtes vi med gutterne fra de andre idrætsforeninger i ’Lanternen’, hvor vi blev trakteret med en ’stadion
platte’ (2 pølser og en øl). Lørdag morgen blev vi purret tidligt, og samledes ved morgenbordet, inden der var afgang med lystfiskerfartøjet ’Sjælland’, og for reservernes vedkommende, et mindre skib, som jeg ikke kan
huske navnet på – men da havet ikke var helt fri for dønninger, er jeg sikker på, at de ombordværende stadig husker sejlturen.
Der blev fisket både på rev og vrag, og fiskeriet var da også nogenlunde.
Ved hjemkomsten kl. 16 blev fangsten opgjort, og så var det ellers tid til af
få skyllet saltvandet af kroppen.
Der var bestilt med til kl. 19 – vi skulle have helstegt pattegris, men 5 minutter over gik Brian hvileløst rundt nede på vejen, som om han ventede på
noget. Endelig dukkede slagteren op, og lidt efter kunne vi nyde bordets
glæder.

Søndag morgen fik vi en gang morgenmad, og så ellers retur til vores udgangspunkt (Korsør). Resultaterne bliver formentlig omtalt andetsteds i
bladet. Brian – Mogens – Finn og hvem der ellers har været med til at arrangere – Tak for et godt stævne.
Med venlig hilsen
Gert Hansen
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Flugtskydning
SIF-mesterskab 2003
Søndag den 14. september mødtes vi ved 9-tiden på KFK’s baner
på Kalvebod. Desværre var der kun mødt skytter op fra KBH og
KOR, og ret mange var vi heller ikke – ni mand i alt kunne det
blive til. Men det skulle ikke forhindre os i at have en fornøjelig
dag. Efter en kop morgenkaffe delte vi os i to hold, og vi lagde
ud med den lukkede skydning til 40 duer. Der blev som
sædvanlig præsteret både god og mindre god skydning, det er kun
et spørgsmål om, hvem der har dagen. Da begge hold havde været
gennem banen, havde vi fundet finderne. I mesterrækken blev
Henning Pedersen ny SIF-mester med 38 træf i 43 skud og nr. to
blev Kim Berg. A-rækken blev vundet af Ib Lyholm med 34 træf i
41 skud, og her blev Arne Jensen toer.
Herefter gik vi over til den åbne skydning til 24 duer. Det var ikke alle,
som nåede at skyde mere end én serie, men det gjorde vist ikke den store
forskel i dag. Efterhånden som resultaterne kom ind, kunne vi se, at Arne
Jensen blev vinder med 23 træf i 24 skud, og nr. blev Kim Berg.
Den sidste skydning vi kunne nå, og som er med på programmet hver år, er
skeet. Ofte er der omskydning for at få placeret rækkefølgen, men i år lykkedes det for et par stykker at få lidt færre træf end sædvanlig. Så da sidste
mand havde skudt, stod det klart, at vinder af denne række blev Gert Hansen med 17 træf og her kom Henning Pedersen på andenpladsen.
Da klokken efterhånden var blevet over to, og vi havde bestilt et par stykker brød til klokken to, var det på tide at få stillet en værste sult. Herefter
fik vinderne uddelt pokalerne, og vi kunne sige farvel og på gensyn til DMI
om nogle få dage.
SIF KOR
DMI Flugtskydning
DMI forbundsmesterskaber i flugtskydning blev i år afholdt af Jyske Dragonregiments Idrætsforening på Holstebro Strandjagtforenings baner den
17. og 18. september. Vi var i år fire mand fra Korsør, som kunne deltage.
Da det er rimelig vigtigt at træne på banen inden den gældende skydning,
tog vi fra Korsør ved halv ni-tiden onsdag morgen og var på skydebanen
ved middagstid. Efter ankomstmelding og betaling af aftenspisningen, tog
vi en runde på banen, så vi havde en ide om, hvordan duerne fløj.
Fra banen kørte vi senere ind til kasernen for indkvartering, og lidt efter var
der holdledermøde, for lige at få afklaret evt. spørgsmål og hvad der ellers
kan dukke op. Klokken halv syv var der fællesspisning i caf, og senere var
sergentmessen åben for salg af drikkevarer.
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Torsdag morgen spiste vi i caf, hvorefter vi kørte til skydebanen til mønstring og flaghejsning kl. otte. Herefter kunne mesterskaberne gå i gang.
Det viste sig ret hurtigt, at mange havde problemer med duerne, især i venstre side, og der blev ikke leveret skydning af særlig høj klasse. Desværre
viste det sig også, at tredjepladsen fra sidste år kunne vi ikke gentage. Vi
måtte tage til takke med en sjetteplads. Vores bedste skytte i mesterrækken
blev Gert, som blev nr. seks, og lige netop havnede uden for præmierækken. Hos veteranerne blev Villy nr. otte. Efter overrækkelse af pokaler og
præmier, kunne vi køre tilbage til Korsør og vi var hjemme ved godt femtiden.
SIF KOR
Søværnets Idrætsforeninger (SIF) er kommet på Internettet. Hjemmesiden kan
findes på adressen:

www.sif-idraet.dk
På hjemmesiden kan du finde oplysninger om de enkelte udvalg. Ligeledes vil du
finde SIF vedtægter og bestemmelser, finde kontaktpersoner, indmeldelsesblanket og
meget mere.
SIF medlemsblad ”Marineidræt” findes også på hjemmesiden.
SIF webmaster er Jan Bøgsted, tlf.nr. 3266 3850 (arb)/3332 2979 (privat) – e-mail:
webmaster@sif-idraet.dk
Har det enkelte udvalg nogle informationer, som udvalget ønsker lagt på hjemmesiden, sendes disse blot til webmaster.
De enkelte udvalg bedes checke, at oplysningerne om udvalgene er korrekte.
Det er muligt for de enkelte udvalg, at få deres egen hjemmeside, som udvalget selv
administrerer (se bl.a. SIF KBH Cykeludvalg). Kontakt webmaster for yderligere oplysninger.
Æ BRUG HJEMMESIDEN Å
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