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FORMANDEN
HAR ORDET!
Så kom det længe ventede nye forsvarsforlig, og vi har nu mulighed for at gennemskue, hvorledes fremtiden ser ud for Søværnets tjenestesteder.
Allerede før forsvarsforliget er trådt i kraft, er der sket en del ændringer, hvilket betyder, at siddende bestyrelser i SIF’s foreninger skal være klar til omstilling allerede i
år.
SIF’s foreninger skal også være klar til at optage de potentielle nye medlemmer, samt
generelt være, med forsvarschefens ord, omtillingsparate.
Som de fleste allerede har opdaget, så var forrige MARINEIDRÆT lidt tyndere end
normalt. Dette skyldes til dels at vi har skiftet redaktør, samt at forårets indlæg ikke
alle er medtaget p.g.a. forskellige misforståelser. Derfor skal der alligevel lyde en opfordring til at der fortsat indsendes indlæg til MARINEIDRÆT, men for fremtiden til
den nye redaktør Jan Bøgsted.
En stor tak til afgående redaktør Kåre Grebstad for hans engagement, det var en stor
arv at løfte efter Karl Sortberg, som var redaktør i mere end 25 år.
Med disse ord skal jeg blot ønske alle SIF’er et godt idrætsefterår, hvor vi jo alle meget snart skal i gang med vinteridrætterne.
Kent Ravn

INDHOLDSFORTEGNELSE
SIF adresser
Formanden har ordet!
Redaktørens klumme.
SIF Lederpris
Ørnens idrætslegat
Afskedsreception for Karl Sortberg
SIF Landsmesterskab i sportsfiskeri
Referat fra SIF XVII Landsmøde
Referat fra SIF FRH Generalforsamling
SIF FRH Bowlingudvalget
SIF FRH Aktivitetsdag
SIF FRH Bowlingudvalget
SIF FRH Cykeludvalget
SIF FRH Golfudvalget
SIF FRH Petanqueudvalget
Referat fra SIF KBH Generalforsamling
SIF KBH Badmintonudvalget
SIF KBH Cykeludvalget
SIF KBH Roudvalget
SIF KBH Sportsfiskerudvalget (Boysens hjørne)
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REDAKTØRENS
KLUMME
Kære læsere & skribenter!
Vel mødt til et nyt MARINEIDRÆT! Tak for alle læserindlæg!
Da jeg ikke har modtaget alle indlæg, der er fremsendt, vil de blive bragt i næste
nummer af MARINEIDRÆT.
Jeg vil opfordre alle til at fremsende indlæg om deres udvalg, herunder tiltag, arrangementer m.v. MARINEIDRÆT er en mulighed for at synliggøre det enkelte udvalg.
Alle indlæg der modtages vil snarest derefter være tilgængelig på hjemmesiden. Det
betyder, at indlægget vil være at finde på hjemmesiden inden MARINEIDRÆT er
udgivet.
Brug nu muligheden for at reklamere for udvalget……
Find de seneste nyheder, reportager, udvalg med oplysninger om aktiviteter og kontaktpersoner og meget mere på vores hjemmeside

www.sif-idraet.dk
Med venlig hilsen
Jan Bøgsted
Redaktør og webmaster
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 til:
SIF webmaster Jan Bøgsted
Elsdyrsgade 361 – 1324 København K
Tlf.nr. 3266 3850 (arb)/3332 2979 (privat)
E-mail: webmaster@sif-idraet.dk

”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2004
NR. / PERIODE - 2003
4/2004 - NOVEMBER

TIL REDAKTØREN
8. OKTOBER
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UDKOMMER
UGE 46

SIF LEDERPRIS
SIF Lederpris er tildelt Gert W. Hansen.
Gert blev indvalgt som suppleant i bestyrelsen i SIF KOR i 1990 og som bestyrelsesmedlem i 1993. I alle disse år har han som medlem af SIF KOR’s bestyrelse altid
deltaget og ydet et godt og kvalificeret arbejde, idet Gert også i flere og lange perioder har taget sig af SIF KOR regnskab, i Ingolf Knudsens fravær i forbindelse med
hans sejlende tjeneste. Gert har derfor gennem mange år været med til at holde sammen på SIF KOR.
Gert har virket som leder af Sportsfiskerudvalget i SIF KOR i mange
år. Det samme har han ligeledes i
Flugtskydningsudvalget. Han har i
alle disse år ledet begge udvalg med
stor dygtighed og har altid været
blandt de forreste ved præmie
uddelingen. Han har bl.a. på denne
måde medvirket til at motivere
andre til at deltage i disse aktiviteter. Ligeledes planlægger og
organiserer
han
udvalgenes
forskellige aktiviteter med stor
dygtighed.
Derudover har Gert flere været
arrangør af vores landsmesterskaber
i
h.h.v.
flugtskydning
og
sportsfiskeri, og altid har der været
stor tilfredshed og beundring for
Gerts rolige og kompetente måde at
klare ”ærterne” på.
Det er derfor med stor glæde at
kunne sige at et enigt FU har
indstillet dig til SIF Idrætslederpris
2004.
TILLYKKE
Kent Ravn
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ØRNENS
IDRÆTSLEGAT 2004
Ørnens Idrætslegat er tildelt Anders Kilen.
Ved Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) repræsentantskabsmøde i april 2003, blev
Anders Kilen, SIF KOR tildelt ”Sønderborg pokalen” for forbundets bedste idrætspræstation i 2002. Anders’ idrætspræstation i forbundet var deltagelsen i DMI’s
landssvømmestævne, hvor Anders stillede op i seks løb, og vandt seks løb og satte
samtidig 3 nye DMI rekorder, en præstation som Anders gentog i 2003.
Anders er et multitalent vedr. idræt,
idet han, som sikkert flere har læst i
Søværnsorientering nr. 2 – juli
2003, også har opnået et verdensmesterskab i disciplinen Livredning
i Marine Femkamp, og opnåede en
samlet 5. plads ved de militære
verdensmesterskaber (CISM) i Marine Femkamp med 5936 point.
Ved de nordiske mesterskaber i
juni 2003 opnåede Anders over
6000 point, så talentet er tydeligvis
under videreudvikling – måske har
vi en dag en verdensmester i Marine Femkamp.
SIF vil derfor honorere Anders’
store talent med at tildele ”Ørnenes
Idrætslegat” 2004, samt ønske ”god
vind” til de fremtidige mesterskaber.
TILLYKKE
Kent Ravn

AFSKEDSRECEPTION
for Karl
Sortberg 3/2004- * 6 *
Marineidræt

Karl Sortberg havde valgt at afslutte sit engagement som generalsekretær i DMI pr. 1. juli
2004, og DMI holdt i den anledning en afskedsreception 22. juni 2004 på Center for Idræt.
Det var en stor glæde at se det store fremmøde,
og selvfølgelig også den fine repræsentation fra
Søværnets Idrætsforeninger, som havde medbragt gaver i form af messinglampe med SIF
logo, og adskillige flasker.
Undertegnede takkede, på vegne af SIF fællesudvalg, Karl Sortberg for sin mangeårige
idrætskarriere og overrakte ham ”Stormglasset”.
Kent Ravn
Karl Sortberg med ”Stormglasset”

SIF landsmesterskab i
sportsfiskeri
SIF landsmesterskab i sportsfiskeri 2. – 4. april 2004.
Fredag 2. april om aftenen mødtes fiskerne fra SIF KBH, SIF KOR, SIF ÅRH og SIF
FRH til indkvartering på den gamle Marinekaserne. Derefter var der lodtrækning om
pladserne på ARRESØ samt forplejning. Alle gik tidligt til køjs, da der var tidlig udpurring næste morgen samt afgang til Helsingør, hvor Arresø lå og ventede på os med
et hyggeligt morgenbord, som Rex og Casper havde klargjort. Kl. 0700 var der afgang til fiskepladserne nord for Ven. Blæsten var taget af, og fygevandet udeblev næsten helt. Der var nogen strøm, og de sidste dages blæst og strøm havde næsten renset
Sundet for fisk, så der var ikke noget at komme efter, og det der var, var ikke noget at
skrive hjem om. Desværre var det ikke alle, som fik fisk på krogen.
Efter ophør af fiskeriet, gik sejladsen tilbage til Helsingør, og vores rare kasserer uddelte madpakker, lidt øl og vand, således at den værste sult blev stillet. Ved ankomst
til Helsingør var der indvejning, og derefter frit spillerum til kl. 1800, hvor der var
middag i Bræddehytten med præmieuddeling.
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Der skal lyde en stor tak til Sven og kokken samt de to nydelige servitricer for et virkeligt godt arrangement. Søndag morgen kl. 0700 var det tid til at tage afsked ved det
nydelige morgen arrangement.
Resultat:
Individuelt:
1. Knud Svendsen SIF FRH 83,75 VP
2. Viggo Boysen SIF KBH 71,25 VP
3. Klaus Jensen SIF FRH 67,75 VP

Hold:
1. SIF FRH 195,25 VP
2. SIF KOR 159,75 VP
3. SIF KBH 143,75 VP

Bedste reserve:
Henrik Christensen SIF KBH 44,75 VP
Største fisk:
Viggo Boysen SIF KBH 4,2 VP

Fiduspræmien:
Arnfred Plindstrup SIF KOR

SIF XVII LANDSMØDE
Kent Ravn bød velkommen til det XVII landsmøde: En særlig velkomst til æresmedlemmerne Johnny Bannow, Knud Sørensen, Karl Sortberg, Egon Persson samt Henning Grevelund. Også velkommen til vore faste støtter John Cortsen og Viggo Bøjsen. Desuden velkommen til Anders Kilen samt til repræsentanterne for foreningerne.
Inden man tog hul på den officielle del af landsmødet kunne formanden meddele, at
følgende idrætskammerater var afgået ved døden siden sidste landsmøde:
C. J. Rasmussen
Jan Ahlers
Kaj E. Henriksen
”Æret være deres minde”.
Kent Ravn startede med at beklage, at sekretariatet ikke har virket optimalt i første
kvartal, hvilket de fleste nok har bemærket, men personlige årsager har gjort, at en
prioritering har været nødvendig til fordel for privatlivet. Dog forventer man nu, at
man er på vej op i gear igen, og vi tror, at de fleste af hængepartierne er indhentet.
Kent Ravn lykønskede :
Willy Kristiansen med Søværnets Idrætslederpris 2003 og
Anders Kilen med DMI Sønderborg Pokalen, for årets bedste idrætspræstation
Valg af dirigent:
Karl Sortberg valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at landsmødet var lovligt varslet jf.
Fællesudvalgets vedtægter §10.
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Beretning:
”SIF foreninger
Alle fire foreninger fik på deres generalforsamlinger
vedtaget ændring i § 14.2: Generalforsamlingen
indkaldes med mindst 8 dages varsel (medlemsblad,
hjemmeside, opslag)…………
Begrundet i den fremtidige udsendelse af
”Marineidræt”.
Ligeledes blev det vedtaget at ændre § 24.3: Revisionen
skal være tilendebragt så betids, at en trykt
regnskabsoversigt med revisors, formands og kasserers
underskrift kan fremlægges hos kassereren senest 14
dage før generalforsamlingen.
Dette begrundet i et ønske fra medlemmerne om at have
mulighed for at forberede sig til generalforsamlingen.
Formand Kent Ravn

DMI kontingent/forsikringer
På DMI’s repræsentantskabsmøde 6. marts 2004 blev det besluttet, at foreningernes
kontingent til forbundet skulle stige fra kr. 1,- til kr. 10,-. Begrundelsen for denne beslutning lå først og fremmest i DMI’s haltende økonomi, som til dels skyldes DMI’s
øgede andel i DIF’s kollektive forsikringer, idet DMI for 2004 skal betale kr. 4,32 pr.
medlem eller kr. 93.570,- baseret på 21.678 medlemmer.
De kollektive forsikringer omfatter: Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig), ansvarsforsikring, ulykkesforsikring, retshjælpsforsikring og rejseforsikring.
Forbundene i DIF betaler forsikring alt efter, hvor meget de har brugt den lovpligtige
arbejdsskadeforsikring. Således betaler f. eks. Dansk Rideforbund over kr. 12,- pr.
medlem.
Umiddelbart kan en så stor forsikringspræmie lyde som et højt tal, men hvis den enkelte forening selv skulle tegne disse forsikringer, ville beløbet formentlig tidobles, så
derfor valgte samtlige forbund under DIF at fastholde de kollektive forsikringer.
Den nye øgede kontingent til DMI har SIF FU valgt at lade FU betale (kr. 34.260,-),
idet det er i FU, at medlemsregistreringen og foreningernes samlede økonomi styres.
Der skal dog gøres opmærksom på, at det på sigt kan betyde, at foreningernes tilskud
kan blive beskåret, afhængig af FU’s samlede økonomiske situation.
DMI’s økonomiske fremtid
DIF har netop denne weekend årsmøde, hvor bl.a. den nye økonomiske fordelingsnøgle skal vedtages. Den nye fordelingsnøgle, som ligger i forslag, er meget hård ved
tre af de fire tværgående forbund, idet der er en del midler, de fra start ikke har mulighed for at få del i. Bliver det besluttet, betyder det en yderligere økonomisk tilbagegang for DMI på ca. kr. 79.000,-. Hvis dette vedtages, kan det på sigt betyde en
yderligere kontingentforhøjelse til foreningerne. De fire tværgående forbund er derfor
også gået sammen om en skriftlig udmelding til DIF’s samtlige forbund om det uret-
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færdige i den nye fordelingsnøgle. Dette gælder også DAF som mister ca. kr. 2 mil.
Kun weekenden kan vise, hvad resultatet bliver.
Hjemmeside
Medio 2003 fik vi en henvendelse fra Jan Bøgsted, som efter at have set på, hvad vi i
forskellige sammenhæng havde liggende på ”nettet”, tilbød os at udarbejde en hjemmeside. Vi bad ham om at gå i gang, og resultatet er allerede for mange bekendt, som
en god og arbejdsvenlig hjemmeside. Der udestår nu blot, at samtlige udvalg udarbejder deres eget forslag til hjemmeside og tilsender det til Jan, som også har tilbudt
sig som webmaster på hjemmesiden. På hjemmesiden bliver der også for fremtiden
mulighed for direkte at maile til udvalgene. Alt dette er selvfølgelig ikke gratis, og vi
har valgt at holde Jan økonomisk skadesløs, dvs. at han får sine udgifter dækket.
Marineidræt
Året 2003 var også året, hvor vi skulle tage stilling til, hvad fremtiden skulle være for
”Marineidræt”, idet Post Danmark varslede med en portostigning på ca. 200%. Vi
besluttede i FU, at vi hellere ville bruge penge til idræt frem for til porto. Der blev så
trukket lidt i ”nødbremsen” fra politisk hold, og man kunne søge penge fra Kulturministeriets bladpulje. Ligesom halvdelen af samtlige klubblade undlod vi at søge, da
”Marineidræt” i princippet kun har informationer, som har interesse for foreningernes
medlemmer. I Kulturministeriets vejledning står bl.a. ”det er hensigten at støtte udgivere, der på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet”.
Det betyder, at ”Marineidræt” for fremtiden kun trykkes i 1000 eksemplarer, som så
sendes til foreningerne til fordeling. Bladet fremsendes dog stadig i begrænset omfang. Samtidig lægges ”Marineidræt” på hjemmesiden, idet Jan i forbindelse med
”Marineidræt” udgivelse 3/04 overtager redaktørposten fra Kåre, således at hele redaktionen samles et sted. Herfra også tak til Kåre for at han var villig til at træde til,
da vi havde brug for det.
SIF FU projekter
I året 2003 har SIF FU givet penge til følgende projekter:
Tilskud til påhængsmotor sportsdykkerne SIF KBH kr. 26.000,-.
Tilskud til spillerdragter, fodbold SIF FRH kr. 5.000,-.
Derudover er SIF FU låntager i DDS til luftskydningsbanen på SGS, lån som afdrages med op til kr. 3.000,- årligt. Vi har dog endnu ikke set en opkrævning, selv om
luftskydebanen er indviet og godt i gang.
Yderligere har FU bevilliget op til kr. 14.000,- til spinningcykler til SIF FRH. Projektet er allerede godt i gang, og det er oplyst, at bevillingen muligvis tager en anden
retning, men stadig gælder brug af cyklerne.
SIF FRH har fået et klubhus opstillet på Nordkajen, og FU har accepteret at SIF FRH
har sparet lidt op til indretning af klubhuset - tillykke med de nye lokaler.
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Historisk materiale
I en artikel i Idrætsliv 3/04 var der et indlæg, om at idrættens historie overses. I den
forbindelse kan vi fortælle, at alt SIF’s historiske materiale er afleveret til Marinens
Bibliotek (MAB), og vi har således været på forkant med denne artikel. Alligevel skal
der herfra opfordres til, at skulle der være nogle medlemmer, eller medlemmer som
har kendskab til nogen, som ligger inde med historisk materiale, som bl.a. kan være
med til at belyse SIF’s historie, vil vi med glæde modtage det, og evt. kopiere og aflevere det til MAB.
Opgaver
I år har SIF FRH allerede afviklet DMI kvalifikationsstævne i indefodbold, et efter
hvad der er oplyst, vel gennemført stævne. Derudover har SIF FRH forsvarsmesterskab i sejlads i år, hvorfor SIF landsmesterskal i sejlads også afvikles i Frederikshavn.
I 2005 har SIF KBH sagt ja til at afvikle DMI mesterskaber i bordtennis, cross og
skydning. SIF KOR har givet tilsagn om at de vil afvikle DMI finalestævner i Volley
og Svømning i 2005.
Debat
Der har været udtrykt ønske om, at der åbnes mulighed for SIF Landsmesterskab i
cykling. Da der ikke har været afviklet Landsmesterskab i tennis i et par år, og der
p.t. ikke er udsigt til, at det kommer i gang i den nærmeste fremtid, skal FU foreslå, at
tennis udgår og Landsmesterskab cykling forsøges oprettet. Vi har i FU diskuteret,
om man allerede i år, evt. i forbindelse med DMI forsøgsstævne i cykling, skal indlægge et SIF Landsmesterskab, eller skal vi forsøge at få arrangeret vores eget
stævne?
Der verserer mange rygter, om hvordan Forsvaret ser ud efter det nye forsvarsforlig.
P.t. er der kun rygter og ikke meget med hold i, men der er ingen tvivl om, at SIF’s
foreninger skal være omstillingsparate. DMI har planer om at afholde et seminar for
bestyrelsen, når forsvarsforliget er kendt, og da SIF’s foreninger er vel repræsenteret i
DMI, er vi heldigvis med der, hvor ”tingene” sker.
Afslutning
Afslutningsvis bringer SIF en hjertelig tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder,
idrætsorganisationer og – foreninger samt enkeltpersoner for godt samarbejde og støtte i 2003.
Endelig en særlig tak til Anni for hendes utroligt loyale og utrættelig måde at arbejde
for SIF på. En meget beundringsværdig indsats, som vi værdsætter meget, selv om vi
måske ikke i hverdagen er så gode til at sige det.”
Der var følgende kommentarer til beretningen:
Med hensyn til den fremtidige uddeling af Marineidræt samt antallet af trykte eksemplarer opstod der en debat med diverse input og spørgsmålstegn.
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Der blev bl.a. stillet følgende spørgsmål: Hvor stor en del af SIF’s medlemmer modtager Marineidræt med posten? Hvor meget kan man klare med den interne post?
Kunne man ikke fremover sende Marineidræt ud til de medlemmer, der ikke er
tjenstgørende? Vil det kun være det tjenstgørende personel, der vil få tildelt bladet via
tjenestestederne? Hvad med de sejlende enheder? Kommer bladet på Internettet?
Hvor mange har mulighed for at læse Marineidræt på nettet?
Kent Ravn kunne meddele, at Fællesudvalget havde diskuteret mange af disse
spørgsmål og var nået frem til, at man i første omgang vil trykke 1.000 eksemplarer
og kun sende ud til SIF’s æresmedlemmer samt til Marinens Bibliotek.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskab
Viggo Thorlacius gennemgik regnskabet, som efter nogle kommentarer samt spørgsmål fra forsamlingen blev godkendt.
Bl.a. blev foreningerne påmindet om, at regnskab samt beretning fra generalforsamlingerne skal indsendes til DMI.
Forelæggelse af Fællesudvalgets budget
Viggo Thorlacius gennemgik Fællesudvalgets budget for år 2004.
Jan Andersen påpegede en regnefejl i budgettet på 2.004 kr., hvilket vil blive rettet.
Budgettet udarbejdes normalt i november måned, hvor FU har budgetmøde. Deltagerne ved Landsmødet foreslog FU at revidere budgettet inden landsmødet. Det vil
man bestræbe sig på fremover, så man undgår for store forskydninger i tallene.
Jens Peter Ditmar Andersen undrede sig over den store stigning til SIF FRH
årstilskud? Hertil kunne Kent Ravn svare, at SIF FRH var den eneste forening, der
havde tilgængeligt materiale med til mødet, som gjorde det muligt at fastsætte det
årlige tilskud. Selvfølgelig opfordrede Kent Ravn de øvrige foreninger til at have sine
ting klar, når Fællesudvalget holder budgetmøde i november 2004.
Kontingentfastsættelse
Ingen kontingentforhøjelse.
Behandling af forslag
Der var ingen forslag.
Valg af Fællesudvalgsformand
Kent Ravn valgtes som formand med akklamation.
Dato for landsmødet i år 2005
Man vil hurtigst muligt søge om lån af faciliteterne på ASO den 29. april – 30. april
2005.
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Eventuelt
Willy Kristiansen understregede det uheldige i, at deltagerantallet til landsmødet var
så dårlig. Han opfordrede til, at man i foreningerne fik ”udpeget” de personer, der
ønskede at deltage til næste års landsmøde, så de fik mulighed for at reservere dagen.
Det skulle også gøre sig gældende med hensyn til eventuelle gæster samt æresmedlemmer. På den måde burde man kunne undgå, at der kom 12 afbud, som til det netop
afholdte landsmøde!!
Man blev opfordret til på de 4 generalforsamlinger at få sat navne på deltagerne og
sende det til Fællesudvalget.
Kent Ravn kunne kun
understrege vigtigheden af at
undgå de mange afbud, idet der
var adskillige økonomiske
ulemper forbundet hermed. SIF
skal betale for samtlige tilmeldte,
både indkvartering og
bespisning, såfremt man ikke får
meldt afbud 8 dagen inden
mødets afholdelse.
Foto fra SIF Landsmøde

Med hensyn til ”kørselspenge” for selvtransporterende deltagere vil der fremover kun
blive godtgjort benzinpenge.
Kent Ravn meddelte, at Karl Sortberg fratræder DMI pr. 1. juli 2004. Der afholdes
afskedsreception den 24. juni kl. 13 – 15 på CFI.
Johnny Bannow stillede spørgsmål til den fremtidige bemanding hos DMI? Hertil
kunne Karl Sortberg svare, at der ikke på nuværende tidspunkt var truffet beslutning
herom.
TVS på Holmen er under ombygning, og Kent Ravn kunne meddele, at de præmieskabe, der hidtil har været placeret på gangene på TVS skal flyttes. Ifølge aftale
med Søren Munk Madsen vil de kunne placeres på Teknikskolen.
Johnny Bannow efterlyste datoen for SIF’s næste jubilæum. SIF har 40 års jubilæum
i år 2012.
Gert Werner Hansen havde en rettelse til formandens skriftlige beretning under information om udvalgenes indlæg i Marineidræt. Gert Werner Hansen var kun blevet
nævnt med 1 indlæg. Kent Ravn undskyldte fejlen og konstaterede, at der havde været 2 indlæg.
Følgende hædersbevisninger blev tildelt:
Søværnets Idrætsforeningers Lederpris:
Gert Werner Hansen, SIF KOR
Ørnens Idrætslegat:
Anders Kilen, SIF KOR
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SIF FRH
Generalforsamling
Referat fra SIF Frederikshavns generalforsamling torsdag den 18. marts 2004 i Flådestation Frederikshavns cafeteria.
Formanden bød de fremmødte velkommen. En særlig velkomst til de 2 æresmedlemmer Viggo og Knud samt til Kent Ravn.
Valg af dirigent:
Finn Egebjerg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Thorkild Carlsen og Viggo Nielsen blev valgt som stemmetællere og foretog
straks en optælling af de stemmeberettigede, der var mødt 42 stemmeberettigede
medlemmer.
Formandens beretning:
Da jeg her først på året begyndte at tænke på, hvad min beretning skulle indeholde,
blev jeg en lille smule nervøs, fordi jeg følte, at der ikke havde været det store aktivitetsniveau, men efterhånden som jeg fik mig gravet ned i bunken med notater mv.
viste der sig alligevel et billede af et højt aktivitetsniveau ikke alene i bestyrelsen
men så sandelig også i de enkelte udvalg, hvilket vil fremgå når udvalgene fremlægger deres beretning.
For ganske nylig deltog bestyrelsen i DMI repræsentantskabsmøde, hvor det højaktuelle emne var forhøjelse af foreningernes tilskud til DMI, således blev tilskuddet forhøjet fra 1 krone til 10kr. pr. medlem. En betragtelig forhøjelse som var et nødvendig
onde grundet forhøjelse af forsikringer og tilskud til eliteudvalget. Formanden for FU
har lovet, at det ikke vil få indflydelse på tildeling af midler til SIF FRH. FU dækker
denne merudgift.
I 2003 arrangerede bestyrelsen motionsløbet TREMILEN Det var anden gang, at dette motionsløb blev afholdt. Denne gang blev det afholdt på en hverdags aften i
september. Der var 35 tilmeldt i alle aldre, der inden løbet blev varmet op af Mariann.
Efter løbet var der præmieoverrækkelse og en forfriskning i sergent messen.
År 2003 kunne vi igen ønske et nyt udvalg velkommen nemlig cykel-udvalget. Efter
en af forårs klassikerne nemlig Nord Jylland rundt viste det sig, at der var flere fra
Søværnet i Frederikshavn, som deltog i løbet. Med et lille hjælpende skub, blev der
lyn hurtigt etableret et udvalg med bestyrelse. Udvalget har godt gang i hjulene, og
udover egne arrangementer håber jeg, at de kan etablere en god holdkørsel med de
cykeludvalg, som allerede eksisterer i SIF ÅRH og SIF KBH.
Sidst på året fik SIF FRH så sin julegave, et længe ønske gik i opfyldelse, vi fik vores
nye klublokale i form af en nedlagt kontorpavillon på 48 kvadratmeter fordelt på 2
rum. Placeringen var der ikke så meget tvivl om, vi har fået flådestationens bedste
matrikel. Alle udvalgene skal være velkommen til at benytte klublokalet til møder
eller blot hyggelige sammenkomster. Derudover er det bestemt, at Fisk og Sejludval-
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get skal havde mulighed for at få samling på deres grej. Vi havde håbet på indvielse
først på året, men af praktiske grunde udskyder vi det til det bliver lidt varmere i vejret.
Vi fik flere julegaver sidste år. Mariann har gennem det sidste år vedholdent presset
mig for at SIF skulle indkøbe cykler til brug for spinding. Jeg var ikke helt af samme
opfattelse som Mariann, hvor jeg indledningsvis undslog mig med, at det var mange
penge, og det skulle ses i forhold til behovet, og man kunne lige så godt tage sin egen
cykel og køre sig en tur, så fik man da også frisk luft osv. osv. Det bed overhovedet
ikke på Mariann, og til sidst sådan bare for at få ro lovede jeg, hvis Mariann ville
skrive en ansøgning skulle jeg nok løfte den i FU. Samtidig gik jeg til Flådestationen
og SRS for at få dem til at tage deres del af kagen. FU ville give tilskud til 3 cykler,
SRS 2 og FLS 2 i første omgang. Pludselig gik det stærkt. Jeg blev spurgt, hvor mange cykler jeg skulle bruge, og flådestationen Matador skulle nok betale. Så det blev til
elleve cykler i alt - ni betalt af FLS og to af SRS.
Lynhurtigt blev der uddannet instruktører over to lørdage, og der blev etableret hold.
Cyklerne er placeret i SRS idrætshal, hvilket har givet lidt startvanskeligheder men
problemerne er blevet løst hen ad vejen.
Jeg vil nu give ordret til de enkelte udvalg i alfabetisk rækkefølge.
Aerobic: Tilbyder nu foruden step også spinding.
Badminton:
Boldspil:
Bowling: Har bl.a indført nye kontingentregler for at tiltrække nye medlemmer.
Cykel:
Golf: Har genoptaget indendørstræningen og har for den nye sæson valgt baner, der
ligger tættere på.
Motion: Ligger lidt i dvale, men er ikke afgået ved døden. Der arbejdes på deltagelse
i Nijmegenmarchen.
Petanque: Programmet for 2004 udkommer senere.
Sejlsport: Har fået 1 yngling og 2 monark joller. Den ene af folkebådene fik en flot 1.
plads ved forsvarsmesterskaberne.
Skydning: Sæsonen 2003 bar præg af, at skydeidrætten har lav prioritet blandt medlemmerne.
Sportsfiskeri:
Tennis: En opfordring til at passe godt på nøglerne til reservationssystemet, der kan
ikke skaffes nye.
Formandens beretning fortsat:
Generalforsamlingen har nu hørt om Idrætsaktiviteterne i SIF Frederikshavn, og kan
selv på den baggrund konstatere at SIF Frederikshavn lever i bedste velgående, og er
i god form. Det er vi, fordi vi har 12 gode velfungerende udvalg, ledet af dygtige
formænd og bestyrelsesmedlemmer. Der er god opbakning fra medlemmerne ved aktiviteterne i udvalgene og på generalforsamlingen. SIF Frederikshavn lever også, fordi der er en god og vedholdende støtte fra ledelsen på Flådestation Frederikshavn og
øvrige af søværnets myndigheder i Frederikshavns området. Det er påskønnet meget
og fra SIF Frederikshavn skal der lyde mange tak til alle herfor.
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SIF FRH skal også være stedet, hvor man kan mødes på tværs af ansættelsesforhold
og tilhørsforhold. Det skal især i disse tider, hvor vi er ramt af STRUK 04 Generiskflådestation Lønsumsstyring og nyt forlig, og hvad alle disse ubehageligheder ellers
hedder, være åndehullet eller pusterummet, hvor vi kan mødes, slappe af med vores
idræt blandt venner og kollegaer eller blot få en hyggelig sluder
Jeg vil i den forbindelse nævne SIF FAMILIEAKTIVITETSDAG. Formålet med
denne særlige dag er netop at motivere til aktiv idrætsudøvelse samt fremme kontakten gennem hyggeligt samvær mellem de ansatte i søværnet og deres familier.
Vi har jo valgt, at Aktivitetsdagen skal afholdes hvert andet år, så i år går det løs lørdag den 12. juni. Ud over vi følger samme koncept som sidste gang, har sergentmessen meddelt, at de gerne vil deltage i arrangementet eksempelvis med et jazz orkester.
Vi har selvfølgelig sagt ja tak til tilbudet.
Udover Aktivitetsdage har SIF FRH i samarbejde med FLS et andet stort arrangement i 2004 nemlig Forsvarsmesterskaberne i sejlads, der for første gang skal afholdes i Frederikshavn med Flådestation Frederikshavn som vært. Et spændende arrangement som jeg håber at mange vil bakke op om. Planlægningen er allerede godt i
gang både på det sportslige og sociale plan. Vi ser frem til dette arrangement med
glæde og opfatter det som et skulderklap, at man har valgt at lægge forsvarsmesterskaber i sejlads i Frederikshavn.
Igen i år har det været et spædende og lærerigt år som formand. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og tak for de mange
timer, som jeg ved, der er blevet lagt i bestyrelsesarbejdet.
Det er en fornøjelse at være formand i en forening, hvor der er orden i tingene.
TAK.
Forslag til ændring af vedtægterne § 14.2 og § 24.3.
§ 14.2
Nuværende ordlyd: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel (medlemsblad).
Ny ordlyd: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel (medlemsblad, hjemmeside, opslag)
§ 24.3
Nuværende ordlyd.
Revisionen skal være tilendebragt så betids, at en trykt regnskabsoversigt med revisorers, formands og kasserers underskrift kan udsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Ny ordlyd.
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.
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Regnskab:
Der blev rejst spørgsmål angående differencer mellem balance og kassebeholdninger
i udvalgene. Willy forklarede, at difference opstår, fordi regnskabet afsluttes den
31/12, hvorfor regninger betalt efter denne dato ikke fremgår.
Efter en forklaring på den store diversekonto blev regnskabet godkendt.
Behandling af forslag:
§§ 14.2 og 24.3 ændres som foreslået.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter:
Særkontingenter fastlægges af udvalgene.
Valg af bestyrelse og suppleanter:
Ib Hjort blev genvalgt til Næstformandsposten.
Kurt Svensson blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Mariann Vestergaard og Lars Johansen blev genvalgt som suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Thorkild Carlsen blev genvalgt som revisor.
Viggo Nielsen og Finn Egebjerg blev genvalgt som revisorsuppleanter.
Willy bad om af få suspenderet generalforsamlingen, hvorefter han overrakte SIF’s
sølvemblem til Ib Hjorth og O.P. Larsen.
Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.
Eventuelt:
SP. Hvordan får man optaget indlæg på den nye hjemmeside?
SV. Indlæg sendes til Webmaster via hjemmesiden.
SP. Kommer vi til at mærke den vedtagne kontingentstigning, der skal støtte eliteidrætten?
SV. Ikke direkte, men DMI vil få et mindre tilskud fra DIF.
SP. Kan tidligere ansatte, som ikke var medlem af SIF ved deres afgang blive medlem nu?
SV. Ikke hvis vi skal følge vedtægterne.
Poul-Erik foreslog, at Marineidræt kunne fordeles via udvalgene.
Jens Iver påpegede problemer med omskoling til de store busser, hvilket betyder, at
der skal bruges flere små køretøjer i forbindelse med store stævner.
Blondie påpegede, at medlemsregistreringen ikke er optimal. Han henviste desuden
til de nye regler for persontransport.
Formanden takkede for fremmødet og de gode indlæg.
Anders Larsen
Referent
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SIF FRH - AKTIVITETSDAG
SIF FRH FAMILIEAKTIVITETSDAG
Så blev det endelig lørdag den 12. juni, dagen for SIF FAMILIEAKTIVITETSDAG.
En dag vi, i SIF FRH bestyrelse og udvalgene efter mange timers planlægning og arbejde, havde set frem til med spænding.
Formålet med denne særlige dag er, at motivere til aktiv idrætsudøvelse samt fremme
kontakten gennem hyggeligt samvær mellem de ansatte i søværnet og deres familier.
Et emne som både dagværende chef for Flådestation Frederikshavn kommandør Axel
Fiedler og formanden for SIF FRH orlogskaptajn O.P.Larsen kom ind på i deres åbnings taler. Som afslutning på åbningshøjtideligheden fik Kommandør Axel Fiedler
overrakt SIF guld manchetknapper, som en anerkendelse på, at SIF FRH sætter meget
stor pris på de forhold, de vilkår som SIF FRH har til rådighed og især den positive
indstilling som ledelsen på Flådestation Frederikshavn har overfor idrætten, som er så
utrolig vigtig for, at idrætten kan trives.

Chefen for Flådestation Frederikshavn, KD A. Fiedler
Formanden for SIF FRH, OK O.P. Larsen

Alle 12 udvalg som SIF FRH kan tilbyde var repræsenteret, således, at det var muligt
at afprøve dem alle, eller blot få en hyggelig snak over en kop kaffe og en friskbagt
vaffel. Der var livlig aktivitet rundt omkring ved de forskellige discipliner. I de
sportsgrene hvor det var muligt, var der arrangeret konkurrencer.
I forbindelse med aktivitetsdagen blev motionsløbet 3 milen skudt i gang. Det var
glædeligt at se det forholdsvis store deltager antal i år. Deltagerne i alle aldersgrupper
havde en dejlig tur rundt på kajerne.
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Det var 3. gang aktivitetsdagen blev afholdt og vi forsøger til stadighed at gøre det
bedre og bedre fra gang til gang. På opfordring blev aktivitetsdagen lagt på en lørdag,
hvilket ud fra det store deltagerantal at dømme, var et rigtigt valg. Derudover deltog
Sergentmessen på flådestationen i arrangementet, ved at stille lokaler til rådighed
samt et jazz orkester. En succes, som vi håber, kan gentages næste gang i 2006.
Som afslutning på dagen overrakte chefen for Flådestation Frederikshavn et utal af
præmier afpasset efter modtagerne og disciplinen, der var vundet. Igen i år var poloshirten med SIFFRH logo broderet på en kærkommen præmie. Efter præmieoverrækkelsen blev der serveret grill mand til godt 150 personer, humøret var højt, og der
blev hyggesnakket til langt ud på aftenen.

Foto fra SIF FRH AKTIVITETSDAG

Vi har i SIF FRH bestyrelse fået mange positive tilkendegivelser og gode ideer. Vi
arbejder med dem, så vi forhåbentlig kan komme tilbage med et brag af en AKTIVITETSDAG i 2006.
Til sidst en skal der lyde en stor tak til udvalgene og deres bestyrelser for det store
stykke arbejde, der er blevet lagt i bestræbelserne på at gøre SIF aktivitets dag til en
succes.
SIF FRH bestyrelse.
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SIF FRH - Bowlingudvalget
Ifølge kalenderen er det blevet sommer, derfor holder bowlingudvalget i Frederikshavn nu en velfortjent sommerferie. I JBU turneringen sluttede A-holdet på en flot 3.
plads. Marianne løb med klubmesterskabet skarpt forfulgt af Jan, resultatlisten kan
ses på hjemmesiden. Bowlingudvalget hjalp også kraftigt med til at Frederikshavns
byhold kunne tage sejren hjem til byen igen. Den pokal har det bedst i Frederikshavn.
Som afslutning inden ferien kunne vi lige nå en sidste 9 pins kamp over 3 serier, som
formanden var så ubeskeden at vinde med klubmesteren Marianne og hendes nærmeste konkurrent Jan på en delt anden plads.
Som det har været nævnt på hjemmesiden, har udvalget ændret kontingent betalingen,
så det nu er muligt at betale et mindre fast kontingent for medlemskab og så kun betale for den træning man ønsker. Udvalget håber på den måde at kunne tilbyde bowling
og hyggeligt samvær for dem, der ikke har mulighed for at deltage alle tirsdage. Interesserede kan kontakte enten Formanden eller undertegnede for nærmere oplysninger,
man er også velkommen til bare at møde op i bowlinghallen på Suderbovej, vi kan
altid klemme en ekstra ind til en prøvetræning.
Til slut vil jeg blot ønske alle en god sommer. Jeg håber at se både nye og ”gamle”
medlemmer i bowlinghallen den 1. tirsdag i august, hvor vi starter igen med nye
kræfter.
Anders Larsen
Fiin: flsfrh-2402
Tlf.: 9922 2188

SIF FRH - Cykeludvalget
Den nye cykelklub på Flådestation Frederikshavn er kommet rigtig godt fra start. De
mange kilometer i vinters fra henholdsvis kondirum og 2 gange ugentlig træning på
spindingscyklerne gav sig udslag i ”gode ben”, da racercyklerne endelig blev luftet i
foråret.
Vi startede op med en ugentlig træningstur om onsdagen klokken 1430, hvor vi kører
30 – 50 kilometer, alt efter hvad man beslutter sig for. Fra starten var vi enige om, at
kører man ud sammen, så kommer man også hjem sammen. Det har kørt helt perfekt,
dog kunne man måske ønske, at mange flere deltager i træningen på grund af det
kammeratlige samvær, der naturligvis opstår.
Vi har deltaget i alle de løb, der har været afholdt her i det nordjyske, og har gjort det
godt – synes vi selv. Vi har været med i Rødspætteløbet, Jydske Ås og nu senest
Nordjylland Rundt, hvor vi endda havde flest med på den lange rute på 250 km, så
træningstilstanden er der ikke noget i vejen med.
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Fra cykelklubben i København har vi fået tilbud om at komme med på en uges cykelferie i Frankrig næste år. Der er udarbejdet et flot program til relativt få penge, og der
er stor interesse blandt vores medlemmer for at komme med.
I bestyrelsen arbejdes der på at skaffe sponsorer til cykeldragter og andet udstyr, og
vi håber, at det hele er klart til sæsonen 2005, så vi er lige så flotte som vores kolleger
i København.
Nye medemmer er velkomne, kontakt formanden på tlf. nr. 9922 2132.
Erling Nielsen
Formand

SIF FRH - Golfudvalget
I strålende sol åbnede SIF FRH Golfudvalg golfsæsonen 2004 med en åbningsmatch i
Ørnehøj golfklub den 24. april.
Der var mødt 29 spillere til start, og der blev spillet i dame, herre A og herre B række,
stableford i alle rækker.
Banen var i fin stand og forholdene gode. Efter matchen var der fællesfrokost i det
hyggelige klubhus.
Resultatet blev:
Damerækken
Leila Andersen, 38 point
Anne Kofod, 26 point
Britta Villadsen, 21 point
Bodil Gjøderum, 21 point
Herre A rækken

Herre B rækken

Claus H. Christensen, 39 point
Kenneth brink, 30 point
Jørn Sivertsen, 29 point
Hans Villadsen, 27 point

Jørn Olsen, 28 point
Palle Bo Andersen, 25 point
Gorm Houlberg, 25 point
Jes Thomsen, 24 point

Næste match blev afholdt på Sæby Golfklubs baner den 15. maj.
Til matchen var der mødt 27 spillere frem til start, og de havde en dejlig dag i flot
solskin og på en fin bane. Der blev igen spillet i 3 rækker: Dame, herre A og herre B.
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Resultatet blev:
Damerækken
Leila Andersen, 34 point
Birthe Wenzel, 31 point
Margit Mortensen, 30 point
Hanne Boesen, 28 point
Herre A rækken

Herre B rækken

Børge Mortensen, 37 point
Jan B. Jørgensen, 34 point
Ib Hjorth, 30 point
Lars Hansen, 28 point

Poul Erik Nielsen, 35 point
Palle Bo Andersen, 32 point
Kim E. Hansen, 30 point
Tommy Jensen, 29 point

Næste match blev afholdt i Blokhus den 19. juni.
Til matchen var der mødt 24 spillere frem til start. Efter lidt regn viste vejret sig igen
fra den gode side, og med en meget fin bane, blev der også opnået gode resultater.
Resultatet blev:
Damerækken
Anne Kofod, 38 point
Ulla Nilsson, 31 point
Ulla Skov, 30 point
Herre A rækken
Jørn Sivertsen, 40 point
Palle Andersen, 38 point
Kim E. Hansen, 34 point

Herre B rækken
Lars A. Hansen, 45 point
Steen Frederiksen, 38 point
Poul Erik Nielsen, 36 point

Der holdes nu en pause i Golfudvalget og næste match er den 14. august i Brønderslev.
Tage T. Jensen

SIF FRH - Petanqueudvalget
Vi har i Petanqueudvalget fået en forrygende sæsonstart og tilmed en del nye medlemmer.
Lørdag den 22. maj kl. 09.00 var der Kanon-salut med efterfølgende kaffe og rundstykker samt Gammel Dansk. Da alle var blevet godt forsynet, gik vi i gang med at
afvikle vores FLS-OPEN, som vi altid starter, med og som der igen i år var rigtig stor
tilslutning til.
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Der bliver kæmpet i både single og double, så efter en lang dag med masser af
petanque, nåede vi sidst på eftermiddagen frem til vinderne i single og double.
Vinder i single blev: Inger Lise Dybro
Vinder i double blev: Lilian og Henning Jørgensen
Vi havde en rigtig god dag med spænding og masser af godt kammeratskab.

Vinder i single Inger Lise Dybro

Vinder i doubæle Lilian og Hennig Jørgensen

SIF KBH
Generalforsamling

Henning Jørgensen
Petanqueudvalget

Referat fra SIF Københavns generalforsamling onsdag den 16. marts 2004 på Søværnets Officersskole, Holmen
Formanden, Kurt Bagge Rasmussen, bød alle velkommen til generalforsamlingen
2004 i SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN.
Inden man tog hul på den mere officielle del af generalforsamlingen, kunne formanden meddele, at følgende sportskammerater var afgået ved døden siden sidste generalforsamling:
Finn Zakrison
Æresmedlem C. J. Rasmussen
”Æret være deres minde”.
A.
Valg af dirigent.
Egon Persson valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet, samt at den var beslutningsdygtig.
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B.
Søværnets Idrætsforening Københavns beretning 2003.
Kurt Bagge Rasmussen havde følgende beretning:
Jeg vil rette en tak til alle myndigheder, tjenestesteder, DMI, civile og militære samarbejdsorganisationer, der i den forgangne sæson har medvirket til at støtte idrætsforeningen og dens virke. Uden denne opbakning ville det ikke være muligt at nå de resultater, og have det aktivitetsniveau, som vi indtil dato har gennemført.
Omlægninger og rationaliseringerne i Forsvaret vil også i fremtiden stille nye og store krav til såvel bestyrelse samt udvalg for at give idrætsforeningens medlemmer de
bedst mulige vilkår til at dyrke netop deres idræt. I den forbindelse må alle være rede
til at deltage i arbejdet med løbende at tilpasse vores organisation til den virkelighed,
vi er en del af.
DMI har i det forgangne år brugt SIF KBH som afvikler af flere af forbundets stævner. Året startede med kvalifikationsstævne i beachvolley. Efter sommerferien afholdtes, med Søværnets Grundskole som vært, forbundsmesterskaber i tri- og duathlon, samt landsskydning. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle, der har været involveret i planlægning, udførsel og deltagelse i disse stævner. Specielt afviklingen af
skydning vil blive husket for det totale strømnedbrud, der ramte øst-Danmark den 23.
september. Den begivenhed forårsagede som bekendt kaos i de berørte områder, men
med stor opfindsomhed og velvilje fra skydeledelsen i Melby-lejren gennemførtes
den praktiske del af skydearrangementet uden at skytterne opdagede problemerne,
som den manglende strøm medførte. Ved hjælp af en generator lykkedes det at holde
sekretariatet funktionsdueligt, således at de indkomne resultater kunne bearbejdes.
Generatoren forsynede også en kopimaskine med strøm, således at resultatlisten blev
mangfoldiggjort til de deltagende idrætsforeninger. Tilbage udstod nu afviklingen af
præmieuddelingen og kammeratskabsaftenen med bespisning af ca. 100 personer.
Dette faktum var på vej til at give cafeteriabestyreren på Grundskolen i Auderød et
nervøst sammenbrud. Men kl. 18.50 vendte strømmen tilbage og tilberedningen af
aftenmåltidet kunne påbegyndes. I den forbindelse er det en god/heldig tradition, at
skytterne satser på gule ærter. Ærterne var således tilberedt på forhånd og skulle
”kun” varmes. En proces som hurtigt lod sig gøre, da køkkenet nu igen var tilbage i
fulde omdrejninger. Well done til alle!
Tilbagemeldingerne fra stævnedeltagerne var: Stor tilfredshed med arrangementerne
og det er udmeldinger, vi alle kan være stolte af.
DMI finalestævne i golf druknede i egen succes. Det betød, at der var så mange tilmeldinger, at man var nødt til at begrænse deltagerantallet ved hjælp af deltagernes
handicap. Det var for alle parter en kedelig situation. Det betød, at nogle af dem der
havde meldt sig til, blev siet fra. En trist udvikling som alle beklager, og som DMI
allerede har taget skridt til at løse fremover. Det bliver formentlig således, at der arrangeres kvalifikationsstævner, så man ad den vej får folk ud at spille. Det er i Idrætsforeningens og DMI’s interesse at tilgodese idrætsfolk, der ønsker at deltage i stævner.
Omkring det resultatmæssige i årets stævner henvises til MARINEIDRÆT.
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I forbindelse med DMI-stævner foretages der stikprøvevis medlemskontrol. Har en
idrætsforening benyttet sig af spillere, der ikke er medlemmer af idrætsforeningen,
bliver det pågældende hold udelukket og eventuelle præmier inddraget. Det er en kedelig oplevelse. Vi har i SIF hidtil troet, at det var andre foreninger, der forbrød sig
mod denne regel, men det har vist sig, at vi også har gjort os skyldige på dette område. Det har afstedkommet uretmæssige vindere, inddragelse af præmier og ekstra arbejde for DMI’s sekretariat. Et forhold, som vi dybt beklager og som følge heraf endnu engang indskærper, at det er den enkelte holdleders ansvar og idrætsudøvers pligt
at udføre medlemskontrol i forbindelse med tilmelding til DMI-stævner. I den forbindelse vil Anni på sekretariatet altid være behjælpelig med at undersøge de pågældendes medlemsstatus.
Intet medlemskab af idrætsforening = ingen deltagelse i DMI-stævner!!
I det forgangne år har mange af foreningens medlemmer deltaget i stævner, både civile og militære med flotte resultater til følge. Dem vil jeg ikke her komme nærmere
ind på, da de allerede er blevet hædret ved præmieuddelingen og omtalt i MARINEIDRÆT.
Postloven og de deraf varslede portoudgifter har medført, at vi i fremtiden ikke har
økonomi til at postomdele Marineidræt. I fremtiden vil bladet blive fordelt på tjenestestederne og til div. udvalg, som så selv må forestå den videre distribution. Samtidig vil der blive oprettet en hjemmeside, hvor bladet kan læses i elektronisk form,
sammen med anden information om SIF’s aktiviteter m.m. Adr. er www.sif-idraet.dk.
Som følge heraf kan Marineidræt ikke i fremtiden være stedet, hvor indkaldelse til
generalforsamling alene bekendtgøres (derfor det stillede ændringsforslag til vedtægterne).
DMI’s økonomi er p.t. så anstrengt, at der på repræsentantskabsmødet den 6. marts
2004 lægges op til en kontingentstigning på 9,00 kr. pr. medlem pr. år. Med en medlemsskare i SIF KBH på 1106 personer, er det ikke udelukket, at det på sigt vil/kan
betyde, at vi må overveje en kontingentstigning.
Aktivitetsniveauet i udvalgene ser ud til at passe til den økonomi, der stilles til rådighed. Ikke forstået på den måde at der ikke kan bruges flere penge, men alle har formået at planlægge det således, at der er en bred vifte af tilbud til rådighed for den enkelte idrætsudøver.
I forbindelse med motionsudvalgets afvikling af Kastelløbet skulle dette, som noget
nyt, foregå i samarbejde med Idrætsforeningen Elefanten, der holder til på Kastellet.
Dette samarbejde forløb upåklageligt, men det er dog efterfølgende blevet nødvendigt
at justere på arrangementet for at tilgodese Kommandantens ønske om ændring af
startsted og andre småting. Efter at have overvejet mulighederne for justeringer er vi
af den opfattelse, at Kastelløbet også fortsat er at finde i løbskalenderen.
Idrætsforeningen søger på baggrund af udvalgenes aktuelle behov om at få idrætsfaciliteter stillet til rådighed. De tildelte tider fordeles herefter mellem udvalgene. Vi må
her konstatere, at det ikke er muligt at få alle ønsker opfyldt. Er der i den forbindelse
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efterfølgende ønske om at regulere på de tildelte tider, er den rigtige vej at henvende
sig til bestyrelsen i SIF KBH, for via den vej, om muligt, at få justeret på de tildelte
tider. Det skal dog pointeres, at det ikke er ligetil at ændre, da der for nogle udvalgs
vedkommende er fastlagt kampdatoer, der er annonceret og koordineret med Unionen, som det pågældende udvalg er underlagt.
Der har i årets løb været ønske om at oprette nye udvalg. Det har således resulteret i,
at der nu er stablet et cykeludvalg på benene. Bestyrelsen er ligeledes bekendt med, at
stationstræning og floorball ser ud til at blive etableret i løbet af kort tid. Det der udestår, er at få stablet en ledelse af de pågældende udvalg på benene. Kriterierne for et
nyt udvalg er, at ca. 12-15 personer der vil dyrke en fælles sportsgren, etablerer en
bestyrelse samt indsender udvalgets vedtægter til SIF KBH’s bestyrelse for endelig
godkendelse. Efterfølgende indsendes en medlemsliste til sekretariatet, og udvalget er
i gang.
Det er ligeledes glædeligt, at Grundskolen i Auderød har etableret et udvalg, således
at idrætsfaciliteterne kan danne ramme om SIF’s aktiviteter på det lokale tjenestested.
Som sidste skud på stammen kan nævnes, at der nu er blevet etableret en indendørs
skydebane under cafeteriet, hvor der må skydes med luftvåben, henholdsvis pistol og
gevær.
Ud over at være i dialog med udvalgene, fordele pengene, søge om lån af idrætsfaciliteter, varetage kontakten med DMI har bestyrelsen ind imellem den glæde at kunne
hædre medlemmer, der har gjort en særlig indsats. Den skare er heldigvis stor, og det
vil være alt for omfattende at nævne hver enkelt her. For de militære og civile ansatte
der når pensionsalderen, er det fortsat muligt at bevare medlemskabet. Det foregår på
den måde, at vedkommende retter henvendelse til sekretariatet og betaler kontingentet til SIF direkte, efter at løntrækket er ophørt.
Landsmesterskaberne er det fora, der giver div. foreninger og deres udvalg mulighed
for at mødes i og omkring deres fælles idræt. Kæmpe om æren og retten til at kalde
sig landsmester indtil næste gang. Efterfølgende og undervejs, hygge sig og udbygge
de sociale relationer. Det er den måde, hvorfra det rent visuelt minder os om, at Søværnets Idrætsforening fra starten var én forening. Noget vi skal være opmærksomme
på, især hvis fremtidens udfordringer skulle give store skævvridninger i de enkelte
foreninger.
Årets sidste store fælles begivenhed var juletræet. Selv om det er et arrangement, der
hviler på traditioner, må vi ind imellem foretage små justeringer for at børnene ikke
kan programmet på rygmarven. Således var der i år, som noget nyt, ansigtsmaling for
dem der havde lyst. Vi må beklage, at godteposerne på grund af uheldig opbevaring
var blevet ”lettere” ødelagte af vintervejr. Et forhold som vi har lært af, men som ikke
på dagen kunne rettes op. På trods af dette skal der lyde en tak til de personer, der
arbejder i det skjulte for at få arrangementet op og stå, og til de deltagende børn og
voksne. Tak fordi I bar over med os, da skaden var en kendsgerning.
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Til slut vil jeg takke sekretariatet v/Anni Henriksen, redaktøren v/Kaare Grebstad,
bestyrelsen, samtlige udvalg, de øvrige SIF foreninger, og ikke mindst samtlige medlemmer for godt samarbejde i bestræbelserne med at få midler og visioner til at
komme alle SIF medlemmer til gode.
Beretningen godkendtes.
Regnskabet.
Søren Munk Madsen fremlagde regnskabet.
Regnskabet godkendtes.
C.

D.
Behandling af forslag.
Der var 2 forslag til behandling. Bestyrelsens første forslag til ændring af vedtægterne var som følger: 14.2 ændres til: ”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8
dages skriftlig varsel (medlemsblad, hjemmeside, oplag)….
Det andet forslag til ændring af vedtægterne var som følger: § 24.3 ændres til: ”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”.
Begge forslag blev vedtaget.
E.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Ingen.
F.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Formand
Næstformnd
Kasserer
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-suppleant
B-suppleant
B-suppleant

SSG Kurt Rasmussen
Tandlæge Peter Wulff
OK Søren Munk Madsen
SSG Per Fl. Jensen
MATM Frank Caspersen
OK J.P. Ditmar Andersen
PL Arne Drygaard
KL Jan Henriksen
SSG Karsten Pittersen
Egon Persson
Leif Hartmann
KT Thomas Letholm Nielsen

G.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
OK Axel Svendsen
Revisor
John Thomassen
R-suppleant OK Peter Borg

Valgt til
2005
2006
2006
2005
2006
2006
2005
2005
2005
2006
2005
2005
2006
2005
2005
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H.
Eventuelt.
John Grusgaard forespurgte, om der lå en besparelse i forbindelse med ændringerne
omkring udsendelsen af MARINEIDRÆT?
Hertil kunne formanden svarer, at det gjorde der ikke rent umiddelbart, idet udgifterne til trykning, redaktør samt som noget nyt arbejdet omkring SIF hjemmeside stadig
var de samme.
Erland Rieland undrede sig over, at man netop havde investeret flere tusinde kroner
i Auderød til en skydebane, nu hvor Auderød skal lukkes ifølge det nye forsvarsforlig.
Jens Peter Ditmar Andersen kunne berolige Erland med, at der ikke inden for de
første 2-3 år ville blive forflyttet noget personel. Regeringens oplæg skal jo også først
til politisk behandling.
Jørgen (Jyde) Hansen efterlyste en orientering om, hvor f.eks. sportsfiskerudvalget
fremover vil kunne modtage Marineidræt til udvalgets medlemmer?
Formanden svarede, at man ikke helt har fundet den fremtidige slagplan for denne
procedure, men man vil gøre sig megen umage for at få bladet anbragt på så mange
tjenestesteder som muligt til fri afhentning. Desuden vil man altid kunne få udleveret
Marineidræt i sekretariatet på HIA.
John Grusgaard foreslog bestyrelsen, at man i næste nummer af MARINEIDRÆT
orienterer om den fremtidige afhentnings-procedure.
Finn Andersen, FM roudvalget, oplyste, at udvalget har 10 års fødselsdag i år, hvilket markeres med et festligt indslag den 27. maj kl. 16:00. Der inviteres til en ”gratis
rotur” og lidt til svælg og gane. – Se SIF hjemmeside.
Johnny Bannow undrede sig over de mange penge, som stod ude i udvalgene ved
årsafslutningen! Det er jo blevet understreget utallige gange, at det er SIF FU, der er
bank i SIF og ikke foreningerne/udvalgene.
Tommy S. Hansen nævnte, at det muligvis kunne skyldes, at udvalgene afholdt deres
aktiviteter på forskellige tidspunkter af året.
Johnny Bannow refererede til kassererens bemærkninger om, at ”det vil man gøre
noget ved”. Hertil svarede Søren Munk Madsen, at man ville prøve at få udvalgene til
at udvide aktiviteterne.!!
Søren Munk Madsen, medlem af DMI’s Forretningsudvalg, gav en bred orientering
om de seneste DMI nyheder, bl.a. fra det netop afholdte repræsentantskabsmøde.
DMI har jo desværre et temmelig stort underskud, hvilket gør det nødvendigt at gribe
til sparekniven.
Søren Munk Madsen kunne med tilfredshed konstatere, at ”Søværnet” har en solid
repræsentation i DMI’s hovedbestyrelse. Bl.a. blev OK Jan Bøgsted valgt ind i
idrætsudvalg 1 på repræsentantskabsmødet den 6. marts.
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Søren Munk Madsen kunne i øvrigt oplyse, at Kurt Bagge Rasmussen netop havde
”gjort rent bord” i Ålborg ved DMI’s forbundsmesterskab i bordtennis med 3 førstepladser!! Tillykke.
SIF KBH har sagt ja til at afholde forbundsmesterskabet i bordtennis til næste år.
Deltagerne havde stadig ”HIA, Sundby Sejl og vandrehjemmet” i frisk erindring som
en uhyre positiv oplevelse!!
Johnny Bannow spurgte, om man stadig havde problemer med ”sortering” af brugerne af HIA? Hertil kunne formanden svare, at man gjorde alt, hvad man kunne for
at sikre sig, at de folk, der benytter HIA, også er medlemmer af SIF i den udstrækning der kræves medlemskab af foreningen. Jørgen Jyde foreslog, at man undlod at
udlevere indgangskoden til uvedkommende personer.
Jan Bøgsted orienterede kort om SIF’s nye hjemmeside og anbefalede, at man henvendte sig til ham med div. ønsker og informationer.
Efter generalforsamlingen overraktes følgende hædersbevisninger:
Carsten Rytter
Allan Carstensen

SIF Sølvemblem
SIF Guldemblem

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et beskedent traktement.
Der var 38 tilmeldt men 28 fremmødte til generalforsamlingen.

SIF KBH - Badmintonudvalget
Det er ved at være et stykke siden, der har været nyt fra Badmintonudvalget i København, men nu må det være på tide at komme på banen igen!
Vi har haft en god og travl sæson, hvor det også er lykkedes os at få nogle nye medlemmer, hvilket jo altid er dejligt – et hjerteligt velkommen til dem.
Den 28. november havde vi vort julearrangement, hvor vi hyggede os med noget god
mad, lidt raflen om gaver og lidt motion på dansegulvet. Der var pæn stor tilslutning,
og festen varede til ud på natten!
I slutningen af januar startede vor klubturnering op, og der blev spillet mange gode
kampe, desværre måtte enkelte spillere trække sig grundet skader, men vi håber, de er
friske til næste klubturnering.
Resultatet blev følgende
Herresingle:

Heresingle Old Boys:

1. Michael Kristensen
2. Klaus Hjorth
3. Dennis Sørensen

1. Kim Laugesen
2. Ole B. Hansen
3. Steen Jacobsen
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Herredouble:

Damedouble:

1. Dennis Sørensen/Michael Kristensen
2. Kim Laugesen/Steen Jacobsen
3. Benny Junker/Jørgen Bendtsen

1. Gitte Mikkelsen/Lotte Majholt
2. Bolette Marott/Mia Heinecke

Mixdouble:
1. Karen Sørensen/Jørgen Bendtsen
2. Mia Heinecke/Klaus Hjorth
3. Rikke B. Andersen/Anders Rasmussen
Den 27. marts afholdt Badmintonudvalget i Korsør SIF mesterskab. De havde haft
deres problemer med at skaffe diverse faciliteter, så enden blev, at mesterskabet blev
holdt på HIA. Vi siger tak til Korsør for at rigtig godt arrangement med god stemning
både på banerne og til venskabsaftenen.
I Københavns Badmintonkreds har vort Senior og Veteranhold også haft nogle gode
kampe. Begge hold sluttede på en 5. plads, Seniorholdet i serie 10 og Veteranholdet i
serie 6. Det betyder, at Seniorholdet rykker op i Serie 9, mens Veteranholdet forbliver
i Serie 6.
Den officielle afslutning holdt vi med ”Anders Open” den 1. juni.
Turneringsformen blev til på opfordring af Anders Rasmussen, der tidligere har efterlyst ”en blandet landhandel” hvor parrenes styrke var nogenlunde ens.
20 spillere havde meldt sig til denne turnering, og der blev spillet rigtig mange gode
kampe og dystet på banerne, så sveden sprang frem på panderne.
Der er indkøbt en pokal med inskriptionen ”Anders Open”. Denne pokal er en vandrepokal, så der var selvfølgelig også erstatnings-præmier til vinderne.

Billeder fra de hårde kampe

Resultatet af aftens anstrengelser blev følgende:
1: Michael Kristensen / Leif H. Jensen
2. Jens Søgaard / Klaus Hjorth
3. Tomas H. Jensen / Ole B. Hansen
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Efter kampene var der spisning i Bræddehytten, hvor Anders serverede en lækker forret ”Rejer fra Piræus” – der blev serveret pastasalat og ost, og sluttet af med kaffe og
lidt sødt.
Anders har lovet at give opskriften til webmasteren.
Alt hvad du skal gøre er at besøge vor hjemmeside www.sif-idraet.dk/badminton,
så kan du forsøge dig ud i kogekunsten!

På billedet ses ”vinderne” af Anders Open

Her i august starter vi så småt op igen, og fra 1. september spiller vi igen både tirsdag
og torsdag.
KBKr turneringen starter op allerede i starten af september, så det gælder om at kridte
skoene.
Nedenstående har du de aktuelle spilledatoer!
Dato

Kampnr.

Tid

Modstander

Spillested

SENIOR
Sø 05.09.04
Lø 09.10.04
To 18.11.04
To 16.12.04
Lø 22.01.05
To 24.02.05
Sø 20.03.05

15.00
16.00
18.00
18.00
15.30
18.00
13.00

FKIF 5
LBK5
Su.KFUM7
HB2000 3
FBK 5
GSB 4
NBK 4

Frederiksberg Hallerne
Engelsborg hallen
Holmens Idrætsanlæg
Holmens Idrætsanlæg
FBK Hallen
Holmens Idrætsanlæg
Vestamagerhallen
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VETERAN
To 30.09.04
Sø 24.10.04
To 25.11.04
Sø 05.12.04
To 27.01.05
Sø 27.02.05
Lø 05.03.05

18.00
16.30
18.00
11.00
18.00
15.00
15.15

NBK 2
CBK 3
Søvang
ØBK/BK2
VBK 2
KMB 2
DBK 3

Holmens Idrætsanlæg
CBK Hallen
Holmens Idrætsanlæg
Ryparken Badmintonhal
Holmens Idrætsanlæg
KMB Hallen
Mariendalshallen

Gør både holdledere og jer selv en tjeneste. Noter disse datoer i jeres kalender med
det samme og giv besked i god tid, såfremt der skulle være en enkelt kamp eller 2,
hvor du ikke kan deltage!
Vi ses til en forrygende sæson 2004/2005
Mia Heinecke

SIF KBH - Cykeludvalget
SOMMERTUR TIL FRANKRIG 2005
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I samarbejde med SIF FRH Cykeludvalg arrangeres der i 2005 en sommertur til Alsace, Frankrig. Turen går til Obernai, der ligger ved foden af Vogeser-bjergene. Der
bliver således mulighed for at teste sig selv i ”bjergkørsel”.
Sommerturen finder sted i perioden 2. – 9. juli 05.
Vi cykler ca. 3 timer dagligt, så der bliver også tid til at være sammen med familien
og besøge områdets seværdigheder, herunder specielt ”La Rute de Vin”.
Yderligere oplysninger om sommerturen, herunder indkvartering, priser, tilmelding
og meget mere finder du på vores hjemmeside:

www.sif-idraet.dk/cykling

SIF KBH - Roudvalget
10 års fødselsdag i Holmens Roklub af 1994.
I 1993 var der en lille roafdeling på orlogsværftet, som roede i en 4-åres inrigger, som
efter sigende skulle være bygget på orlogsværftet omkring 1953-56, af skibsbyggerlærlinge.
Da orlogsværftet for alvor blev lukket i 1993, henvendte daværende maskinarbejder Leif Larsen sig til
mig og tilbød mig at overtage båden, idet Leif vidste, at jeg roede i roklubben ”Skjold”.
Dette var selvfølgelig et tilbud, jeg ikke kunne sige
nej til, hvorfor jeg kontaktede SIF, og her fik tilsluttet Holmens Roklub som et af de mange underudvalg.
Torsdag den 27. maj 2004, kl. 1500 startede festligholdelsen af roklubbens 10 års fødselsdag, som blev
afholdt ved klubbens tilholdssted, bygn. 35.
Der var pyntet godt op med orlogsflag og signalflag,
så det så rigtig festligt ud. Selv vejret var med os,
idet det var solrigt og kun svag vind.
Formanden (tv) i snak med Leif Larsen

Der var mødt ca. 25 – 30 gæster + roklubbens faste stok, som altid møder op.
Til de fremmødte blev der serveret skønne pølser med tilbehør, sodavand, rød- og
hvidvin samt øl.
Der var også mulighed for en prøvetur i en af bådene, og det blev benyttet med stor
succes og munterhed.

Marineidræt 3/2004- * 33 *

Blandt de fremmødte var Leif Larsen, som nu er pensioneret, men stadig har kontakt
til Søværnet, idet han er næstformand i Københavns Marineforening, desuden nåede
formanden for SIF KBH, Kurt Rasmussen, lige at kigge forbi og gratulere.
Fødselsdagsfesten sluttede omkring klokken 2030 efter en rigtig god festligholdelse
af fødselsdagen.

Der var mulighed for at prøve en rotur

Der skal her rettes en stor tak til SIF for den gode økonomiske støtte til afholdelse af
arrangementet.
For interesserede kan jeg nævne, at vi roer tirsdag efter arbejdstid ved bygn. 35 (ved
P-pladsen).
For yderligere oplysninger kontakt formanden på tlf. nr. 2541 5913
FINN ANDERSEN
Formand.

SIF KBH - Sportsfiskerudvalget
”Boysen`s Fiskehjørne”
Sundtur med Hanne Berit.
Lørdag 24. april stod vi havnen ud i Rungsted, ombord på Hanne Berit. Rasmus styrede som sædvanlig med en solid hånd. Om læ kørte Jan, med sit gode humør og erfaring, serveringen til de der havde lyst til lidt lækkert, eller hvad man nu havde lyst
til.
Vejret var godt, selv om det var temmelig køligt, men op ad formiddagen blev det
bedre, og det på en sådan måde, at det halve af beklædningen kunne tages af. Herligt
– herligt.
Det var ikke den dag, der skulle fiskes på det dybe vand. Efter et kvarters tid ringede
Rasmus med klokken – 12 m vand og torsken stod på bunden, der var også strejfere
af hornfisk omkring 4 m dybde. ”Vær så god” de herrer til fiskere – der er frit slag.
Det var altså det lettere grej, der skulle frem, så er det jo godt man stod i kastesiden.
Pirkesiden gav ikke helt de samme resultater. Der er nu også kattens til forskel mellem en pirk på 200 g og en på 50 g, når der fiskes på de dybder, men fiskerne vælger
jo selv deres grej.
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Der var ikke ret meget strøm, så det var bare med at få kylet pirken og forfanget derud ad, og så stille og roligt at nitte grejet ind mod rælingen. For at gøre pinen kort
med hensyn til fangsten, jo så blev der taget både torsk og hornfisk. Hans fik 5 – 6
stk. og pæne lavvandstorsk blev der da også taget – alt i alt en herlig formiddag på
Sundet, når det er bedst.
Dagens resultat:
Viggo: Torsk 2,7 kg – hornfisk 0,75 kg
Thorleif: Torsk 2,4 kg
Jørgen FM: Torsk 2,0 kg
Stig: Torsk 1,5 kg

Lars: Torsk 2,4 kg – hornfisk 0,8 kg
Hans: Torsk 2,2 kg – hornfisk 0,65 kg
Bjarke: Torsk 1,7 kg

Sundtur med Arresø.
Lørdag 8. maj tog vi en tur til Helsingør, hvor årstidens fisk har indfundet sig i Sundet. Der er nok ingen, der ikke ved, hvad det er for en art? Hornfisken er det, kære
læser, og du kan regne med en gevaldig fight, når den har taget pirken eller, hvad du
har på linen, den bliver ved til sidste øjeblik i forsøg på at genvinde friheden. Det
lykkes da også af og til at blive frigjort af den ”falske sild”.
Vejret var blæsende fra øst, så vi gik i læ ved Helsingborg, hvor vi i ro go mag kunne
bruge vores grej efter bedste evne. Besætningen på Arresø varskoede om store
mængder af den langnæbbede fisk, så det var bare med at gå i gang. Jeg skal love for,
at der var gang i den fra første kast. Jeg havde regnet med at stoppe fiskeriet, når antallet rundede omkring de 15 stk.. Det tog nu noget længere tid end beregnet, dels på
grund af at mange af fiskene røg af pirken, samt at de ikke sad rigtig fast, når de kom
op af vandet for at blive halet indenbords.
Pyt med det, de drønede videre i deres søgen efter småfisk. Jeg skal love for, at de har
et meget stærkt næb, hele fire kroge fik jeg knækket, når tangen kom i brug, for at
løsne fisken. Jeg kan ikke huske, hvornår havet sidst har været så rundhåndet, altså
bortset fra sildesæsonen – alle deltagere fik stort set, de fisk de kunne hive op. Der
var ingen, der talte om antal eller alle de skæl, der sad på den lange fisk. Hvis man
skal være gode venner med den partner man deler kabys med hjemme, er det nok en
god ide, at rense fisken på båden – nogle nåede det i al fald.
Dagens resultat:
Viggo: Hornfisk 0,95 kg
J.P.K.: Hornfisk 0,8 kg
Hans-Lars-Bjarne-Thorleif: Hornfisk 0,7 kg Jørgen FM-John: Hornfisk 0,65 kg
Inger-Bjørn: Hornfisk 0,6 kg
Lars fik også en torsk på 1,1 kg
Viggo Boysen

HUSK AT læse de seneste nyheder fra udvalgene på

www.sif-idraet.dk
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