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FORMANDEN
HAR ORDET!
Arbejdet i SIF fællesudvalg
Så er vi nået til årets sidste kvartal, hvilket betyder, at tildelingerne af midler for år
2005, under hensyntagen til udarbejdet realistisk budget, aktiviteter, antal medlemmer, særlige geografiske hensyn/ forhold og lignende, skal tildeles.
Jeg håber, at der i de enkelte foreninger og udvalg vil være forståelse for, at det ikke
er økonomisk muligt at opfylde alle foreningernes/udvalgenes ønsker ved ren SIF
finansiering.
En anden ting, som SIF fællesudvalg her ved årets slutning, har set på, er SIF’s
landsmesterskaber. Her kan foreningerne/udvalgene forvente, at der strammes op om
bl.a., antal deltagende foreninger (er det et landsmesterskab, hvis ikke mindst 3 foreninger deltager?), frameldinger evt. manglende frameldinger (skal foreningen/ udvalget betale bøde?). Desuden vil vi se på finansieringsproblematikken omkring afholdelse af - /deltagelse i landsmesterskab. Endelig er vi åbne for nye discipliner, hvis
der er discipliner, der udgår midlertidigt eller permanent.
Det nye foreningsår.
For de medlemmer der betaler kontingent pr. giro, skal der gøres opmærksom på, at
der for fremtiden ikke udsendes rykkere for manglende kontingentbetaling. Man slettes automatisk som medlem i 1. kvartal 2005, hvis der ikke er betalt inden 31. december 2004.
For at I alle kan være så velforberedte til generalforsamlingerne som muligt, skal jeg
gøre opmærksom på vore vedtægters § 14 pkt. 3, hvor der står: ”Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i
hænde senest den 1. januar.”
For foreningernes respektive generalforsamlinger er der pt. følgende tentative datoer:
SIF Frederikshavn torsdag 10. marts 2005
SIF København
tirsdag 15. marts 2005
SIF Århus
medio marts 2005
SIF Korsør
torsdag 17. marts 2005
Med denne lange varsel, er det foreningernes håb, at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingerne og derved vise, at Søværnet har fire medlemsstyrede, aktive og
levedygtige idrætsforeninger.
I ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR.
Kent Ravn
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Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT! Tak for alle læserindlæg!
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40 ÅRS JUBILÆUM
OK Kristen Traps 40 års jubilæum tirsdag den 17. august 2004
Reception blev afholdt på
Søværnets Grundskole.
Her fik OK Kristen Trap
overrakt Søværnets Idrætsforeningers guldemblem.

Tillykke!!!!
Kent Ravn

SIF landsmesterskab i
sejlsport
”Hvad er det, der sker ”
Lastbil på lastbil kører ind på Flådestation Frederikshavn med sejlbåde på ladet. Snart
er den største sejlende eskadre i søværnet samlet på flådestationen. 21 sejlfartøjer af
typen Folkebåde og Yngling.
Jo, for lørdag den 28. og søndag den 29. august skal der være SIF landsmesterskab i
sejlsport, et prøvearrangementet for forsvarsmesterskabet, der skulle afholdes i ugen
efter.
Som metrologerne havde lovet, ville der komme vind, og vind kom der. Allerede fra
morgenstunden, hvor formanden for Frederikshavn sejlsportsudvalg Willy Kristiansen bød velkommen med rundstykker og en lille en til halsen, begyndte vinden at tage
til fra sydøst og bølgerne blev efterhånden hvide på toppen. Madpakker til dagens
dont på havet blev smurt, og snart tonsede bådene ud på havet.
Hård vind fra sydøst betyder bølger, høje bølger så weekendens sejladser blev mere
en kamp om at overleve end trimning af sejl og båd. En besætning fra Yngling oplevede således, at deres madpakker kom sejlende forbi dem, alt imens de kæmpede med
at få båden på ret køl.
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En enkelt af sejlerne måtte en tur på skadestuen for at få lappet en flænge, der opstod,
da han fik bommen i hovedet. Sejlere er nogle håre hunde, for han var frisk til at tage
en tørn, da næste sejlads blev skudt i gang.
Lørdag aften blev grillen tændt, og efter noget godt mad og lidt rødvin gik snakken,
og der blev udvekslet mange gode sejleroplevelser.
Søndag fortsatte sejladserne for der skulle jo findes en SIF mester i de 2 bådtyper.
Resultatet for Ynglingebåde blev:
Besætning

Båd

Jørgen Bentsen
Kurt Rasmussen
Ole Stampe
Peter Wulff
Michael Poulsen
John Bentzen
Eli Grønborg
John Hansen
Flemming Andersen
Torben Vendel
John Nielsen
Morten Nielsen
Peter Monrad
SMK
Rasmus
DIV 33
Røde baron
DIV 33

1 sejl 2 sejl 3 sejl 4 sejl Point Placering

69

1

1

1

1

4

1

1

2

3

3

3

11

2

81

3

DNS
6

2

2

13

3

82

5

2

4

4

15

4

22

5

70

4

DNS DNS DNS
6
6
6

Resultatet for Folkebåde blev:
Besætning
Peter Ditmar
Lauge Volby
Gunver Carstensen
Jens Gormsen
Gert Jerrebo
Jens Larsen
Peder R. Nielsen
Jimmy Nielsen
C. S. Hansen
Henrik Thomsen
Ole Jensen
Willy Kristiansen

Båd

1 sejl 2 sejl 3 sejl 4 sejl Point Placering

848

1

1

1

1

4

1

845

2

3

2

3

10

2

846

DNF
6

2

3

2

13

3

847

3

4

4

4

15

4
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Efter endt SIF mesterskab i sejlsport må vi fra SIF Frederikshavn sige, at anstrengelserne var det værd, vi lærte en masse og var godt forberedt til Forsvarsmesterskabet
ugen efter.
En stor tak til hjælperne. Uden dem var det ikke muligt, at afholde et mesterskab. Tak
til Flådestationen, der bakkede os op. Vi vandt ikke så meget, men fik ny inspiration
til de kommende mesterskaber, hvor vi stiller op igen.
På SIF Frederikshavn sejlsportsudvalgs vegne
Willy & Ole

SIF landsmesterskab i
svømning
DMI’s forbundsmesterskab i Svømning 2004.
DMI’s forbundsmesterskab i Svømning blev afviklet fredag 24. september, med Flyvestation Skrydstrup som vært og Idrætsforeningen for Flyvestation Skrydstrup som
arrangør, og med stævneafvikling i Vojens Svømmehal.
I alt havde 13 foreninger meldt sig til stævnet med i alt 49 deltagere, heraf 6 fra SIF
København og 2 fra SIF Korsør.
Der var samlet stævneåbning kl. 1100, og stævnet blev åbnet af fungerende chef for
Flyvestation Skrydstrup, Oberstløjtnant Ole Ryberg, som også uddelte præmier for de
første 5 løb. Stævnet forløb planmæssigt, og der kunne afholdes stævneafslutning næsten en time før planlagt.
På trods af det lille deltagerantal var stævnet konkurrencemæssigt af høj kvalitet, og
SIF svømmere klarede sig utroligt flot, med følgende resultater:
Anders Kilen, SIF KOR nr. 1 i 100 m fri, herre i tiden 53.67
nr. 2 i 100 m brystsvømning, OB I i tiden 1.18.77
nr. 1 i 50 m fri, OB I i tiden 24.53
nr. 1 i 50 m butterfly, OB I i tiden 26.94
nr. 1 i 50 m fri + 50 m bjærgning OB I i tiden 1.25.12
Lars Møller, SIF KOR

nr. 1 i 50 m brystsvømning OB II i tiden 36.24
nr. 2 i 50 m rygsvømning OB II i tiden 37.25
nr. 1 i 50 m fri + 50 m bjærgning OB II i tiden 1.27.8

Tonny Jensen, SIF KBH nr. 3 i 50 m brystsvømning OB II i tiden 39.99
nr. 2 i 50 m fri OB II i tiden 29.64
Lars Strange

nr. 6 i 100 m fri herre i tiden 1.00.02
nr. 6 i 50 m fri, herre i tiden 27.37
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Kasper Waterstradt

nr. 2 i 200 m brystsvømning herre i tiden 2.58.04

Henriette Koopman

nr. 3 i 100 m medley, dame i tiden 1.20.57
nr. 2 i 100 m rygsvømning, dame i tiden 1.20.73
nr. 2 i 50 m fri, dame i tiden 32.24

SIF KBH

nr. 3 i 4 x 50 m medley i tiden 2.11.61
nr. 4 i 4 x 50 m fri i tiden 2.00.07

Selve foreningskonkurrencen var der aldrig spænding om, idet Hærens Officersskoles
Idrætsforening (HOI), som eneste forening stillede op i næsten samtlige løb.
Afslutningsvis skal der blot lyde et tillykke til de dygtige SIF svømmere, med håbet
om at endnu flere vil slutte op om DMI landssvømmestævne i Korsør 23. september
2005.
K. G. Ravn

SIF ARH
Bestyrelsesmøde
SIF Århus
Uddrag af bestyrelsesmøde i SIF Århus afholdt den 19. oktober 2004.
Det har været længe undervejs,
men nu kan det ikke skjules mere
eller udsættes længere. ”Jeg ser
mig nødsaget til at nedlægge mit
erhverv som formand for SIF Århus” – bekendtgjorde Jan Andersen sidst på sommeren. ”Jeg kan
ikke være formand for idrætsforeningen, når jeg ikke kan være til
stede i foreningen mere. Mit arbejde som virtuel medarbejder i
POKDM (FKO IS3) gør at jeg organisatorisk hører til i Vedbæk,
men arbejder fysisk på Flyvestation Skrydstrup”. Det kom nu ikke
som den helt store overraskelse,
idet Jan på et tidligere tidspunkt
Ja – klokkeværket skal være blankpoleret inden overdragelse
havde informeret om sin mulige fremtidige tjenestested. Men der var ingen vej uden
om – der skulle findes en anden til at overtage posten som formand. Banjemester
Steen Rørbæk Jensen ville ”gerne” overtage embedet (hans arme er stadig blå), og
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der blev indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde 19. oktober 2004, hvor en enig
bestyrelse valgte Steen til formand.

Værsgo Steen – hermed for du overrakt SIF Århus formandsklokke (inden Anni falder af pinden)

I samme forbindelse sagde vi farvel
til Jan Andersen og tak for god og
myndigt formandskab i godt 10 år –
Jan blev valgt til formand ved generalforsamlingen den 16. marts 1994.
Da Jan nu, i sit fremtidige arbejde,
opholder sig blandt flyvere, og SIF
Århus gerne ville honorere indsatsen,
blev vi enige om, at det ikke kunne
gøres på anden måde end med en flaske af den gamle flåderom CRUZAN
Single Barrel, en cubansk cigar og en
Vi ønsker Jan god vind fremover
kasse fyldt chokolade. Dette for, at
han blandt flyvere, ikke helt skulle
glemme hvor han kom fra. Duften fra flåderommen hører uløseligt sammen med duften af beg, tjære, havluft, toldfri tobak og dieselolie.
FP
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SIF FRH Aerobicudvalget
SIF Aerobicudvalg ved Flådestation Frederikshavn har 10 års jubilæum
Aerobic/udvalget startede op i november
1994 med Step og Aerobic. EMS på Flådestation Frederikshavn, bevilgede et beløb til
indkøb af stepbrædderne, så vi kunne komme i gang.
Foruden Step og Aerobic, kan vi i udvalget
nu også tilbyde spinning, hvilket vi er meget
stolte af, og med ventelister på holdene må
vi nok sige, det er en stor succes.
Medlemsantallet, det første år, var omkring
15, og er derefter, år for år, steget til i dag
hvor vi kan tælle 80 medlemmer.
Et stort tillykke til Aerobicudvalget i SIF ved Flådestation Frederikshavn
Mariann Vestergaard
Instruktør

SIF FRH - Cykeludvalget
Cykeltøj
I samarbejde med SIF KBH Cykeludvalg er vi gået i gang med forudbestilling af cykeltøj, da det er lykkedes at finde sponsorer. Der har været en meget stor interesse for
cykeltøjet, hvilket er resulteret i flere medlemmer til cykeludvalget. I 05 arrangerer vi
SIF landsmesterskab i cykling. Dato er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive
i august måned.
Frankrigsturen.
Husk, at det endnu ikke er for sent at tilmelde sig, men det er lige op over. Jeg vil foreslå, at I går ind på www.sif-idraet.dk/cykling. Der kan I se, hvem der allerede har
tilmeldt sig. I har jo alle tryksagen om turen fra sidste nyhedsbrev - den må I da gerne
vise til alle, der kan have interesse i en tur til Frankrig.
Spinning.
Vi er kommet lidt skævt fra start på grund af vores 2 instruktører. Det skyldes, at Palle er sendt til Grundskolen indtil engang i november. Kurt Berg har en ubehagelig
rygskade, der gør, at han er nødt til at holde pause indtil videre.
Ellers har Kurt og Palle suppleret hinanden godt. Palles kørsel er meget konditionsorienteret, medens Kurt mere er til styrketræning - også kaldet bakketræning.
Erling Nielsen
Formand
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SIF FRH Golfudvalget
Efter sommerferien har golfudvalget i Frederikshavn afviklet efterårets matcher som
følger:
14. august match på Brønderslev golfklubs bane. Intet referat modtaget fra denne
match.
11. september match på Sindal golfklubs bane med 24 deltagere. Svær bane og tørvejr næsten hele matchen. Der blev spillet stableford i 3 rækker med resultat som følger:
Dame række.
1. Anne Kofod
2. Trine E.Haukali
3. Ulla Skov

32 point
32 point
29 point.

Herre A rækken.
1. Poul Erik Nielsen
2. Jørn Sivertsen
3. Per Poulsen

36 point
34 point
32 point

Herre B rækken.
1. Johnny Kongsø
2. Thue Nielsen
3. Tommy Jensen

34 point
29 point
26 point

Efter matchen hyggelig frokost i Sindal golfklubs nye klubhus.
2. oktober afslutningsmatch på Frederikshavn golfklubs bane. I denne match skulle
samtidig SIF Frederikshavns klubmester kåres, så der blev spillet både stableford, og
for medlemmer af SIF Frederikshavn, der deltog i klubmesterskabet spilledes slagspil. Matchen afvikledes i strid blæst og med regn efter at de sidste var kommet ind.
Klubmestre blev hos damerne:
Anne Kofod
92 slag
Klubmester hos herrerne:
Tommy Sørensen
105 slag
Resultatet af stableford matchen:
Damerækken.
1. Leila Andersen
2. Margit Mortensen
3. Inger Sørensen

34 point
30 point
30 point

Herre A rækken:
1. Børge Mortensen
2. Jørn Sivertsen
3. Per F. Hansen
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34 point
33 point
29 point

Herre B rækken.
1. Steen Frederiksen
2. Jørn Olsen
3. Jes P.A. Thomsen

32 point
30 point
30 point

Vinderne I afslutningsmatchen og årets klubmstre

Dejlig frokost i det flotte klubhus og herunder pokal- og præmieoverrækkelse.
En god afslutning på en fin sæson. Generalforsamling afholdes i februar 2005 under
en træningssamling i hallen på Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (SRS).
Tage F. Jensen

SIF FRH - Petanqueudvalget
Lørdag d. 18. september afholdt vi klubmesterskab i Petanque.
Vi startede med morgenkaffe og rundstykker kl. 09.30. Vi var 20 deltagere, hvilket
var meget fint.
Da alle var blevet placeret i de forskellige puljer, gik vi i gang med at afvikle alle
kampene.
Kl. 12.30 var der frokostpause, hvor vi fik stillet den værste sult. Derefter fortsatte vi
til vi havde fundet de forskellige klubmestre ca. kl. 18.15,
Det blev en rigtig god dag med masser af spændende kampe.
Vinder i double blev Lisbet og Knud Sørensen
Vinder i damesingle Rie Palsbak
Vinder i herresingle Kaj Kristoffersen.
Der var præmier til nr. 1-2 i hver pulje skænket af Peiter Sport.
Så er sæsonen ved at være slut for petanque-spillerne i år.
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Billeder af vinderne

Vi afholder vores store Tordenskjold-turnering lørdag d.23/10 med efterfølgende afslutningsfest om aftenen.
Vi mødes kl.14.00 til kaffe og lagkage, herefter trækkes der lod om en makker, så går
vi ud og spiller alle mod alle på tid. Der er lavet små pakker, så der er præmier til alle. Når turneringen er færdig, klædes der om til den store festmiddag kl. 18.00 i sergentmessen.
Tak for en god sæson.
Petanque-udvalget.
Henning Jørgensen
Petanqueudvalget

SIF FRH – Sportsfiskerudvalget
Fisketur på Hertas Flak.
Efter utallige aflysninger grundet dårligt vejr, så var der afgang fra Flådestationen
søndag den 5. september kl. 0700 med 14 forhåbningsfulde havfiskere, i hængende
havblik.
Kursen blev sat direkte på Hertas flak med det gode skib Sjælland, med håb om et
godt makrelfiskeri, men det blev kun til få makreller og enkelte hornfisk, hestemakrel, småtorsk og hvilling.
Herefter sejlede vi på vrag, nu var det tid at miste pirke (og det gik som det skulle).
Vi var bl.a. på Hammel, Harm, Brostenen, Volles Heat, Kanonbåden og Uraniengborg.
Der blev fanget torsk, neger, lyssej, makrel, hestemakrel, hornfisk, hvilling, knurhane, og fjæsing.
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Fangsten var fra ca. 25 kg. til 10 kg. Ikke det store fiskeri.
En af fiskerne blev stukket i hånden af en fjæsing, så han måtte sidde med hånden i
meget varmt vand. Den hævede en del, men han var ellers ved godt mod.
Jeg har hørt fra gamle bundgarnfiskere, at et sådan stik fra fjæsing kan give den bivirkning, at man er impotent i op til 3 måneder, men det er kun noget jeg har hørt.
Referat af havtur den 25. september med ”Sjælland” – lokalmesterskabstur
2004.
Først på ugen lovede meteorologerne ”stærke sager”, vistnok en rest fra orkanen Ivan
(Den Grusomme), så der var ingen der troede på, at vores lokalmesterskab skulle blive til noget i denne omgang. Men som så ofte før blev langtidsprognosen gjort til
skamme - sådan da – men derom senere.
Lørdag morgen stævnede vi (8 lystfiskere, et par stykker havde fået sygefrafald, og
kom ikke med) ud fra flådestationen i det herligste vejr, næsten havblik. Fin tur op til
Hertas Flak og de første vrag. Fisk var der nu ikke mange af, men pyt, vi sejlede bare
videre til næste vrag. De ligger rimeligt tæt på de kanter.
Stadig ikke de store fangster, men pæne fisk blev der dog landet. Deriblandt nogle
flotte lyssej (lubber).
Først på eftermiddagen sejlede Knud Erik op til et stenrev, hvor der vist skulle være
nogle fjæsinger (vi skulle jo helst have så mange arter, som muligt). Om der så var
fjæsinger -– ja det skal jeg love for. Samtlige deltagere fik op til flere af disse krabater, ikke voldsomt store bortset fra en enkelt, men disse ”havets hugorme” blev behandlet meget respektfuld. Det skulle jo nødigt gå som den forrige tur, hvor Tommy
blev stukket i tommelen (én af de ti) af sådan en krabat.
Bagefter skulle vi affiske et par vrag, der lå på ruten hjemover. Dette måtte dog desværre opgives, da det var begyndt at blæse op. Vinden tog til i styrke, og vi havde
både den og strømmen imod os. Skipperen måtte tage farten af (til ca. 5 knob) så det
gode skib ”Sjælland” vippede og gyngede, rullede og girede på en lang, lang tur
hjemover. En tur som nok ingen glemmer lige med det første. Skulle have været inde
kl. 1700 men den blev 1800, før vi klappede kajen.
Tommy havde, på trods af en dårlig tommeltot, regnet point sammen og resultatet
blev som følger:
Nr. 1: Claus (formand)
med 96 point
Nr. 2: Tommy (næstformand)
93 point
Nr. 3: Finn
91 point
P.S. Der blev snakket en del på hjemturen – om næste tur skulle gå til en
Put and Take – med den famøse sejl/vippetur i mente, er der nok en vis sandsynlighed for, at denne ide nyder fremme.
P.P.S. Der var INGEN, som led søsygens kvaler på 4-timers hjemturen, utroligt!

Marineidræt 4/2004- * 14 *

Pokal billede:
1. plads: Claus Ejstrup Pape.
2. plads: Tommy Johnsen
3. plads: Finn Egebjerg

Med venlig hilsen
Finn Egebjerg

SIF KOR
Generalforsamling
Referat fra SIF Korsør generalforsamling torsdag den 25. marts 2004 i cafeteriet på
Flådestation Korsør.
Formanden bød velkommen til den 17. generalforsamling i SIF KOR. Velkommen
også til formænd og bestyrelse og velkommen til medlemmer.
a.

Valg af dirigent.
Grundet det meget lille fremmøde blev formanden valgt til dirigent.

b.

Beretning.
Vanen tro så vil jeg starte med vores medlemstal. Det er opgjort pr. 1/1-04 til at
være 633 medlemmer her i Korsør. I forhold til sidste år er det et fald på 13
medlemmer. Set i lyset af de almindelige reduktioner i Forsvaret må det vel siges at være OK. Vi kan nok ikke blive flere, men det skal jo ikke foranledige os
til ikke at reklamere for Idrætsforeningen.
Også i år er alt forløbet uden de store forandringer i foreningen. Vi har på flådestationen fået en idrætsbefalingsmand, som har sat gang i mange ting i den
tjenstlige idræt samt projektet Sund Flådestation. Begge dele går Idrætsforeningen fuldt og helt ind for og vil gerne støtte, hvor vi har mulighed for det. Og så
kan vi håbe, at det også vil smitte af den modsatte vej. Vi er stadig de samme i
bestyrelsen og vi har ikke haft tid til at forny os. Vi efterlyser stadig friske kræfter til at hjælpe til, både med de gamle ting, men også til nye tiltag.
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Sidste år trak jeg mig ud af DMI's bestyrelse og forretningsudvalg, fordi jeg ikke
havde tid til at varetage hvervet tilfredsstillende, så den tætte kontakt til DMI har
vi ikke mere, men jeg ved stadig, hvor jeg skal få oplysningerne henne. Ved
DMI's repræsentantskabsmøde modtog Anders Kilen "Sønderborg pokalen" for
forbundets bedste idrætspræstation i 2002. Denne blev udøvet under DMI' s
Forbundsmesterskab i Svømning. Da Anders var i træningslejr på overrækkelsestidspunktet blev pokalen overrakt af undertegnede og SIF formand for Fællesudvalget ved en senere lejlighed, så endnu engang
HJERTELIG TILLYKKE
og god vind fremover. Se i øvrigt artiklen i Marineidræt 3/2003.
På DMI's repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at hæve kontingentet med
9,- kr., således at det udgør kr. 10,- årligt pr. opgivet foreningsmedlem til Danmarks Idræts Forbund (DIF). Forslaget begrundes med, at driftsbudgettet udviser et underskud. Dette skyldes dels den almindelige prisudvikling, men også
iværksættelse af nødvendige tiltag. Her tænkes bl.a. på forvaltning af en elite og
et landshold, hvilket DMI som specialforbund er forpligtet til. Ligeledes er forbundets sekretariat blevet udvidet med en ekstra medarbejder for at styrke servicen over for forbundets ledelsesorganer samt foreninger. Sidst men ikke
mindst, er forbundets egenbetaling, for de kollektive forsikringer vi er forpligtiget til som forbund under DIF, vokset betydeligt. I 2004 beløber denne betaling
sig til kr. 4,32 pr. medlem. Ligeledes er tilskuddet fra DIF faldet, bl.a. på grund
af ændringer i DIF's fordelingsnøgle, ligesom de såkaldte "UFO midler" er bortfaldet.
Derudover blev der vedtaget nogle ændringer i lovene, som var af mere redaktionel karakter.
Vores forskellige udvalg har deltaget i de sædvanlige stævner.
Artillerikursus Sjællands Odde Udvalget har dyrket noget motionsløb, samt
bowling. Vi glæder os til at læse herom i Marineidræt. Det kunne måske også
være, at bowlinge folkene kunne etablere en konkurrence med dem i Frederikshavn.
Badminton Udvalget dyrker motionsbadminton i vinterhalvåret og deltager i SIF
Mesterskaberne. Udvalget er i skrivende stund i fuld gang med at arrangere dette
års SIF mesterskab. Derudover deltager de i det årlige stævne mod Told og Skat.
Flugtskydnings Udvalget gør en god figur ved DMI's Forbundsmesterskab, hvor
de ligger i den pæne ende af resultatlisterne, men ellers er det en sport, der ikke
har den store tilslutning, måske fordi den ligger i den dyrere ende, og at der lang
vej til træningsfaciliteterne.
Fodbold Udvalget har ikke den store tilslutning for tiden. Det kniber med at få
fat i medlemmer, der har tid og lyst.
Golf Udvalget er nok det udvalg med størst fremgang. Det er naturligt, da golf er
den sport i samfundet, der også her har den største interesse og fremgang. I SIF
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KOR har medlemmerne deltaget i åbningssmatch, SIF Landsmesterskab, DMI's
Forbundsmesterskab, samt afslutningsmatch.
Sejlsport Udvalget har også i år ligget stille i et område uden for megen vind.
Leif har som sædvanlig været den der både har stået for vedligeholdelse, samt
deltagelse i Korsør Sejlklubs matcher, og det har han gjort godt. Men derudover
har det været småt med interessen for sejlsporten.
Skyde Udvalget lider også under en delvis svigtende interesse for sporten. Vores
ellers så ildsprudende formand for udvalget, Ingolf Knutson, er jo blevet sendt
ud at sejle, og det tager al hans tid. Dan kører deltagelse i stævnerne videre, og
det går han for øvrigt rigtig godt.
Sportsfisker Udvalget er et godt og stabilt udvalg, der har deres faste ture og udflugter, samt deltagelse i SIF landsmesterskab og andre konkurrencer.
Generelt sagt mangler der indlæg fra mange af udvalgene til MARINEIDRÆT.
Når et udvalg modtager penge, må det være lig med en aktivitet. En aktivitet kan
beskrives, så hermed en opfordring til at skrive om jeres oplevelser, så andre også kan få del i disse og evt. blive inspireret.
SIF er kommet på Internettet. Her ligger alle oplysninger om de 4 foreninger,
deres aktiviteter, Fællesudvalget, love og vedtægter og ikke mindst MARINEIDRÆT. Adressen er følgende:

www.sif-idraet.dk
Her kan webmaster også kontaktes og indlæg indsendes.
Til slut tak til bestyrelsen og udvalgene for jeres arbejde. Og til alle medlemmer,
det er jeres forening, så derfor brug jeres indflydelse til at få en forening som I
måtte ønske.
Formandens beretning blev herefter enstemmig vedtaget.
c.

Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet. Det gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Regnskabet blev vedtaget.

d.

Behandling af forslag.
Bestyrelsen havde fremlagt 2 vedtægtsændringer:
§ 14.2 ændres til: Generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel (medlemsblad, hjemmeside, opslag) …..
§ 24.3 ændres til: 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.
Formanden begrundede forslagene. Forslagene blev herefter fremlagt til afstemning og vedtaget.

e.

Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Der var ikke indkommet noget til dette punkt.
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f.

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand:
Viggo Thorlacius
Næstformand:
Mogens Højstrup
Kasserer:
Ingolf Knutson
B-medlem:
Niels Jansson
B-medlem:
Gert Hansen
B-medlem:
Anita Christensen
B-suppleant:
K.-E. Tjustrup
B-suppleant:
Peder Madsen

Valgt til:
2005
2005
2005
2006
2005
2006
2006
2005

g.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Vibeke L. Olsen
2005
Revisor:
Jes Hansen
2005
Revisor-suppleant:
Connie Gram
2005

h.

Eventuelt.
Formanden gjorde her opmærksom på, at det var det sidste år, han kunne være
formand. Formanden går på pension i 2005. 2004 skal derfor bl.a. bruges til at
finde en person, som vil overtaget hvervet. Det kan være en militær eller civil,
en kvindelig eller mandlig person. Det har vores vedtægter åbnet op for, men
formanden anbefalede, at vedkommende har et fast ansættelsesforhold/tjenstgørende og helst skal forblive på flådestationen i en længere periode.
Derfor bad han alle om at være med til at finde den næste formand, da alternativet meget vel kan blive at foreningen må opløses.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Derefter
overgik man til det traktement, som foreningen var vært ved.
Viggo Thorlacius
Formand
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SIF KBH - Badmintonudvalget
Sæsonen er nu godt i gang, og det er rart at se folk på banerne igen!
Der bliver gået til den med liv og sjæl, og der er også kommet enkelte nye medlemmer, hvilket vi er meget glade for, især, når de også vil spille med på vore hold i
KBKr.
Sæsonen i KBKr startede lidt tidligere i år end sædvanligt. Allerede søndag den 5.
september var vort Seniorhold i ilden, men FKIF er ikke sådan at bide skeer med,
selvom det var deres 5. hold vi mødte, så vi måtte indkassere et nederlag.
Torsdag den 30. september var det så Veteranholdets tur til at vise flaget. Det foregik
på hjemmebane, men desværre havde afbud vi fra en af damerne, så 2 kampe var tabt
på forhånd, og det kom holdet sig ikke over.
Heldigvis er sæsonen ung endnu, så vi har tænkt os at indvinde det tabte i de kommende kampe.
Vort næste interne arrangement er vor juleturnering torsdag den 25. november, hvor
vi glæder os til at se rigtig mange af spillerne, så vi får en hyggelig turnering og en
god aften.
Husk også at besøge vor hjemmeside www.sif-idraet.dk/badminton, hvor de seneste
nyheder kan læses!
Mia Heinecke

SIF KBH - Cykeludvalget
Nyt cykeltøj til cykelklubben
Cykelklubben har på det seneste fået en god medlemstilgang. Dette har bevirket, at vi
ikke længere har lager af det cykeltøj, vi fik fremstillet ved klubbens opstart i 2003.
Vi har derfor søgt sponsorer, så vi kunne få fremstillet nyt cykeltøj. Samtidig ønskede
vi et ændret design, idet det lignede en anden cykelklubs cykeldress.
Det er lykkes os at finde sponsorer, og nyt design er udarbejdet (se nedenfor).
Cykeltøjet vi får fremstillet er af mærket Nalini, som bl.a. er tøjleverandør til Fassa
Bortolo, Phonak, Kelme, Gerolsteiner m.fl.
Vi har i forbindelse med ønsket om nyt cykeltøj, haft et godt samarbejde med cykelklubberne i Frederikshavn og Århus. Det er besluttet, at cykeltøjet udformes således,
at det kan anvendes af alle klubber. Medlemmer af cykelklubberne får tilbudt at købe
cykeltøjet til en særdeles favorabel pris.
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Grafisk fremstilling af det nye cykeltøj.

SOMMERTUR 05
Husk vores sommertur 05 til Alsace, Frankrig i perioden 2. – 9. juli 05.
Ønsker du at deltage, kan du stadigvæk nå at tilmelde dig.
Yderligere oplysninger om medlemskab, priser/bestilling på cykeltøjet samt Sommertur 05 kan findes på

www.sif-idraet.dk/cykling
Jan Bøgsted

SIF KBH - Sportsfiskerudvalget
”Boysen`s Fiskehjørne”
Sundtur med JAWS 21. august 2004.
Starten på vores afsluttende ”game” fandt sted lørdag 21. august fra Vedbæk.
Det var en herlig morgenstund, og der var næsten ingen vind, og det sædvanlige mas
med en outrigger var i fuld gang. Det er en sag, som kun foregår denne ene gang om
året. På vores spadseretur ud til kajen hvor Jaws har sin plads, er der udsigt til alle de
flotte fartøjer, det være sig motorbåde eller sejlfartøjer. Der skal nu nok et godt greb i
lommen for at være med her på pladsen.
De fleste af os er nu nok mere interesseret i vindens retning og styrke samt søen, hvor
der af og til godt kan stå en ordentlig brænding. I dag var det i orden, det var også til
at se på alle fiskerne, der nu skulle på Sundet til vores start i ”gamet”, som tidligere
nævnt.
Turen gik over til en plads NE af Ven, der var en sejltid på knapt en time. Hvad bruger man nu den tid til? Tja, det kommer nu an på, hvem man er. I dag var der forlænget morgenmad, idet Hans der nu har rundet de 60 år, havde spenderbukserne på og
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gav morgenbuffet til os fra SIF, en virkelig hyggelig morgenstund og et godt oplæg
til dagens fiskeri.
Torsk og sild var dagens hovedemner, hertil kom så enkelte makreller, desværre så vi
ingen hornfisk på dækket, men de kommer nok næste gang. Det var virkelig gode
fisk, der kom på dækket, i anledning af Hans’ fødselsdag var der en af de grå på godt
7 kg. Der bed på hans grej. Lars nød spændingen ved at hive en makrel på 0,8 kg op i
kurven, alt i alt en herlig tur, som vi alle vil mindes med glæde.
Dagens resultat: Hans torsk på 7,3 kg makrel 0,4 kg, Lars torsk på 5,4 kg makrel på
0,8 kg, Viggo torsk på 5,3 kg, Henrik torsk på 4,0 kg, Bjarne torsk på 3,2 kg, J. K. P.
torsk på 3,0 kg makrel 0,4 kg, Jørgen FM torsk på 2,6 kg.
Sundtur med Arresø 4. september 2004.10.08
Vi er nu gået ind i sensommeren, og det er ikke dårligt rent vejrmæssigt. Det er utroligt, som vejret har skiftet – det har fiskeriet nu også, men herom lidt senere.
Vi havde sat hinanden stævne i Helsingør, her i ”mekkaet” for fiskeri på Sundet, det
ligner ved 6 – 7 tiden om morgenen faktisk et stort marked i de store byer i syden,
hvor lystig gnæk og placering af køretøjer foregår samt klargøring ombord i de enkelte fartøjer til dagens ”game”. Farvestrålende ser de nu ud – de forskellige ophængere
og pirke – udvalget er stort.
Hos os ombord på Arresø var det nu ikke anderledes og ved syvtiden luskede vi ud af
havnen, der måtte jo tages hensyn til færgerne o.s.v., men alt gik godt, søen var rolig
og kursen blev sat til et sted i nærheden af Kobberværket ved den svenske kyst, lidt
syd for Helsingborg - du kender det? For det gør vi også, endda til hudløshed, men
stort set kun for det gode.
Fiskeriet kunne nu tage sin begyndelse. Hvad lød meldingen på, du? 30 m dybt, sild
fra 18 m og nedefter, torsk blandt sild, mulighed for enkelte makrel, så nu kunne det
bare gå i gang. I løbet af et øjeblik væltede det ind med sild og enkelte torsk måtte på
dæk. Det må erkendes, sildene var store og torskene var små, makrel og hornfisk var i
alt fald ikke i overtal. Det er mange år siden der er taget så mange store torsk som i
år, altså årstiden taget i betragtning. Det er dog pludselig holdt op, så nu kender vi
Sundet igen, af og til går naturen ud over det normale.
Dagens resultat; John torsk på 3 kg, makrel 0,3 kg, Henrik torsk på 2,5 kg, Lars torsk
på 2,2 kg, Jørgen FM torsk på 2,0 kg, J. K. P. torsk på 1,2 kg, Hans makrel 0,45 kg
og hornfisk 0,2 kg, Viggo makrel 0,45 kg og hvilling 0,45 kg.
Sundtur med Hanne Berit 18. september 2004.
Eftersommeren har meldt sin ankomst, eller var det afslutningen på samme, som vi
nød i den forløbne uge? Blæsten har været temmelig dominerende og temperaturen
har været for nedadgående. Det er der nu ikke noget nyt i, man kan jo bare kikke på
kalenderen.
I dag, lørdag, var det nu godt vejr, i alt fald på overfladen af Sundet. Hanne Berit ligger i Rungsted havn ude for enden af molen. Det er en meget fin lystbådehavn med
masser af fine fartøjer. De bliver blandt andet brugt til overnatning, det ses af alle de
mange biler, der er parkeret ved rækværket – der blev dog plads til os.
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Båden var i dag flydt helt op, blandt andet var den del fædre, der havde taget deres
små sønner med til at opleve fiskeriets lyksaligheder, sjovt er det, at se og høre når
sildene trak i den ende af linen. Var der også lyksaligheder til jer? Tja, det er jo som
man ser på det. Det har jo blæst meget, og det slår sjældent fejl, at så er silden spredt,
og de andre arter er forduftet hen til rolige og sikre pladser.
Hornfisk og makrel har været dominerende på fangstlisterne, sammen med meget fine fangster af torsk. I dag mærkede vi nu ikke meget til nogen af de to første arter,
sildene var små og torskene havde travlt med at passe sig selv, hertil kom så, at der
var en meget stærk strøm på omkring 3 mil. Så vi fik affisket et stort område, men det
gav nu ikke flere fisk. Det er nu ikke første gang – vi har prøvet det før – man skal
bare tage højde for det og så være lidt rap i sine bevægelser med stangen, og vælge
det rigtige grej til at sætte på hægten.
Alt i alt synes jeg, det gik helt godt, selv om vi måtte se bort fra hornfisk og makrel.
Dagens resultat:
Viggo torsk på 4,6 kg, hvilling 0,45 kg, Henrik torsk på 4,2 kg, hvilling 0,4, Jørgen
Jyde torsk på 2,2 kg, hvilling 0,2 kg, Hans torsk på 1,3 kg, hvilling 0,2 kg, J. K. P.
torsk på 1,3 kg, hvilling 0,175 kg, Lars hvilling på 0,3 kg, John M. hvilling på 0,25
kg.
Sundtur med Hanne Berit 2. oktober 2004.10.11
Eftersommeren er nu gået over til efterår. Det mærkes tydeligt på vinden. Vi synes jo
altid herhjemme, at vi har godt vejr. Det kommer nu an på, hvordan man vil bruge
det. For os der er til fiskeri på Sundet, er det nu også så som så. I går var i alt fald ingen god tur hvad angik fangster. Det er normalt, at det er den første tur i oktober, der
giver godt med sild til nedsaltning, med heraf følgende godt til julefrokosten o.s.v..
Det er nu sat lidt i bero, ved kig i de ældre fangstrapporter, er det ikke første gang, det
har været sådan, så vi når det nok, men det skal dog helst være her i oktober måned,
hvor silden stadig har sit fedtlag.
Båden var booket helt op, det var glade deltagere, der forventede en god fangst. Alle
blade havde skrevet at sådan var det på Sundet. De blev, ligesom os, overrasket over
mangelen på sild og andre arter. For at sige det lige ud, der var så at sige ingen.
Hvor var alle de store og fede høstsild og torsken som tog sig en god bid af dem?
Hornfisk og makrel? Vi må lidt tilbage i tiden, de seneste 2 uger har det blæst fra vest
og øst skiftevis om hinanden, snart har det været højvande og ditto lavt. Sundet har
ikke været sig selv. Til gengæld er alle alger o. lign. drønet ud. Vi venter nu i spænding om, det vil være i orden til næste tur, julesilden skulle jo gerne i hus, og en god
torsk er heller ikke at foragte – vi får se!
Lidt blev der dog taget i dag, men som Rasmus sagde inden vi lagde ud fra Rungsted:
Stil nu ikke for store krav – han fik ret.
Dagens fangst: Jørgen FM og John M, makrel 0,5 kg, J. K. P. hvilling 0.35 kg, Hans
hvilling 0,3 kg, Viggo hvilling 0,25 kg.
Viggo Boisen
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