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FORMANDEN
HAR ORDET!
Idrættens fremtid.
Alle i SIF ønskes et rigtigt godt nytår, med håb om at vi får et rigtigt godt idrætsår.
Umiddelbart forestående er samtlige foreningers generalforsamlinger, som afholdes i
marts. Jeg skal, traditionen tro, opfordre alle til at møde op og gøre deres indflydelse
gældende på generalforsamlingerne. Netop dette år er det måske mere aktuelt end tidligere, idet også Søværnet er ”ofre” for det nye forsvarsforlig. Det betyder, at samtlige foreninger har set med kritiske øjne på deres nuværende bestemmelser, hvilket har
medført, at der skal tages beslutning om, hvorledes medlemssammensætningen i SIF
skal se ud for fremtiden. På de tjenestesteder, hvor vi hidtil har ”huseret”, flytter
mange nye ind, potentielle medlemmer som foreningerne gerne vil tilbyde, at deltage
i idræt sammen med os.
Også vores ”moderforbund” DMI er opmærksom på alle de ændringer som Forsvaret
er ude i, og derfor har DMI afholdt et seminar for DMI’s bestyrelse og de operative
kommandoer, hvor netop forsvarsforligets virkninger på idrætten i forsvaret og den
frivillige idræt blev gennemgået. På dette seminar var SIF også godt repræsenteret,
og her drøftedes bl.a., hvorledes der kan undgås en medlemstilbagegang, ligesom den
fremtidige økonomi blev drøftet. I skrivende stund er referatet fra seminaret endnu
ikke udkommet, men det umiddelbare indtryk er, at vi i SIF er godt med, måske en
lille smule på forkant.
Så derfor skal jeg endnu engang opfordre til at alle møder op, og er med til at præge
vores idrætsmæssige fremtid.
Kent Ravn
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SIF - Julefest
Som sædvanlig 1`søndag i december, afholdt SIF sin årlige julefest for især børnene,
men også for forældrene. I år deltog 30 børn, måske et lille antal i forhold til de mange medlemmer vi har, men mere om det senere.
For de som ikke deltog, og til
opfordring til at deltage kommer her
en opsummering til nye og til
erindring for de deltagende.
Start var planlagt til kl. 1330, men
alligevel kom vi ikke i gang før
1350.
Som indledning bød undertegnede
velkommen, og til stor glæde i hvert
fald for mig, at jeg stadig kan være
kan være med var jeg også en slags toastmaster resten af dagen. Alle børn samledes
om juletræet, som altid er stort og flot her i CIK sportscenter på første sal i Bådsmandstræde.
Efter et par julesange og tur om træet, var tiden kommet til at høre børnestemmerne
hidkalde julefar med sine 10 nissepiger, som lige var landet på taget.
Herefter, en lille halv times tid, sang og legede nissefamilien med børn og forældre
rundt om træet, indtil nissefamilien skulle trække vejret og fodre rensdyrene oppe på
taget.
Næste indslag var vores ”ballonmand”, som i den
næste halve time underholdt børnene med
udformning af alle slags fabeldyr. Til sidst fik alle
fabrikeret et dyr eller andet morsomt, så alle fik en
ballon objekt med hjem.
I mellemtiden var Malene, vores dygtige sminkøse,
dukket op, og efter lodtrækning på udleverede
numre kunne børnene efter eget valg få et fantastisk
flot billede malet i ansigtet.
Juletræet blev skubbet lidt til side og nissefamilien
kom tilbage efter fodringen, og legede og dansede
med børnene alle de gamle børnelege og sange vi
kunne engang. Stor aktivitet fra nogle af børnene,
som via de dygtige nissepiger fra Hvidovre ungdomsscene fik rigtig gang i den. Her kan det undre
at ikke alle deltog i løjerne, men blev siddende nede
hos forældrene. Det er nu engang sjovere og
motiverende for nissefamilien, hvis alle er med.

Marineidræt 1/2005- * 5 *

Inden julefar skulle videre til de næste børn fik han tid til personligt at råbe det enkelte barns navn op, og uddele de igen i år flotte gaver. STOR tak til julefar og de søde
nissepiger. Jeg tror ikke det er mange foreninger som vores, der har en hel nissefamilie til deres arrangementer.
I mellemtiden og undervejs blev der solgt amerikansk lotteri med flotte præmier (5
pr. spil).
Så var det tid til uddeling af en dejlig is til børnene, og da den var gledet ned, lodtrækning af lotteriet.
Hele eftermiddagen igennem underholdt Jan med sit orgel til sange og dans, selv om
der også til dette er forbavsende få der vil danse.
Da det hele var forbi og på vejen ud og hjem fik børnene en flot slikke/frugtpose med
hjem.
De få tilbageværende udbragte som sædvanligt et 3-foldigt hurra for søværnets idræts
forening.
Stor tak til foreningen, som stadig holder traditionerne i hævd og gennemfører årets
julefest.
Skulle nogen blive inspireret af dette indlæg, så slå allerede nu kryds i kalenderen til
første søndag i december næste år. Kig eventuelt ind på hjemmesiden og kig på formand Kurts billedportrætter fra festen.
Johnny Bannow

SIF ARH - Generalforsamling
Generalforsamling afholdes
onsdag den 9. marts 2005 kl. 1600
i SOK store mødelokale, Sumatravej.
Dagsorden:
a.

Valg af dirigent

b.

Beretning (formand og udvalgsformænd)

c.

Regnskab

d.

Behandling af forslag:
2 ændringer af vedtægterne:
1. Formål § 2 stk.1 : ændres i teksten ”søværnet” til ”forsvaret”, så teksten bliver: At fremme interessen for den frivillige indenfor forsvaret.
2. Medlemmer § 3 A. Ordinære medlemmer stk.1 ændres ”søværnet” til ”forsvaret”, så teksten bliver: Personel ansat/tjenstgørende i forsvaret.
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e.

Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.

f.

Valg af bestyrelse og suppleanter:
Formand:
Steen Rørbæk Jensen
Næstformand:
Roberto Dunai
Kasserer:
Flemming Pallesen
Sekretær:
Annie Svejgaard
B-medlem:
Kurt F. Hansen
B-suppleant:
Niels C.K. Hansen
B-suppleant:
Steen Munksgaard

på valg
ej på valg
ej på valg
på valg
på valg
ej på valg
på valg

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Birgitte Vagnholm
Revisor:
Lars Steenholdt
Revisorsuppl.:
Jørgen-Peder Larsen

på valg
ej på valg
på valg

g.

h.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer,
der ønsker at deltage heri, bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, ANNIE SVEJGAARD, SOK, lokal 3012, eller på FIIN SOK-LE104
Sidste frist for tilmelding: Mandag den 7. marts 2005.

SIF ARH Cykeludvalget
Året 2004
1. maj turen
Traditionen tro var vi af sted på vores årlige ”pølsetur”, som i år foregik 3. maj, til
Jeksen Dalen. Tur/retur en cykeltur på 50 km.
Vi startede i samlet flok fra bk. 1, og det gik derud ad Brabrand – stien i fin stil, men
- men - men, ved Constantinsborg var den gal med Wils` pedalarm, og ingen havde
en unbrakonøgle med, men i vejkanten var der heldigvis et asfaltteam, og de havde
hvad vi manglede. Fejlen blev hurtigt udbedret, og det gik glat resten af vejen hvor et
par kategori 3 stigninger, og en kategori 2 stigning blev passeret undervejs.
På P-pladsen ved Jeksen, holdt vores faste mand Orla klar med pølser og sodavand.
Efter at have indtaget adskillige pølser gik turen retur mod SOK, og på de lige strækninger hjemad blev der indimellem kørt godt til.
I år bliver turen kørt 2. maj så til dem der ikke var med sidste år, mød op i år, det er
rigtigt hyggeligt.
Aarhus – København
I år var vi 6 mand fra klubben af sted.
Vagn, Wils, Kenneth (på liggecykel), Leif (på hans nye Principia), Morten + frue, og
undertegnede (Lars).
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Vi var begunstiget af fornuftigt vejr, vind fra vest/nordvest og en sol, der kiggede
frem ind imellem.
Godt nok cyklede jeg ind i en lille heftig byge lige efter Korsør, men tørrede hurtigt
igen.
Vagn var første mand i mål, på en flot 25. plads, derefter kom vi andre ind i spredt
orden!! Alle gennemførte uden uheld, godt kørt drenge.
En rigtig god tur syntes jeg, som kørte den for første gang.
I år er det så sidste gang løbet køres, så skal det prøves igen, er det altså sidste chance.
DMI mesterskaber i Aalborg 15. juni.
Vi tog 4 mand af sted til mesterskaberne på Aalborg kaserner. Vagn (veteran), Morten (senior), Wils (senior) og undertegnede (Lars) (oldboys)
Vi havde bestemt os for at køre dagen før, for at være godt udhvilet til det store slag.
Ved ankomst blev vi indkvarteret, derefter kørte vi ud for at se lidt på ruten,
(enkeltstart og linieløb). Det blæste og regnede godt, ikke den bedste optakt, men det
er jo heldigvis ens for alle.
Efter at have kigget ruterne ud,
kørte vi ind i byen for at få fyldt
depoterne godt op.
Næste dag var det heldigvis holdt
op med at regne, men det blæste
stadig en halv pelikan, men vejene
var blevet tørre så det så da noget
lysere ud.
Der blev lagt ud med enkeltstarten,
22 km. på de vindblæste veje
omkring kasernerne. Her blev
Vagn en flot nummer 2.
Vagn fører an

Efter en pause gik det løs med linieløbet, først oldboys og veteranklassen, de skulle
køre 48,8 km. med samlet start.
Igen var Vagn med fremme han kørte sig ind på en flot 3. plads i veteranklassen
Jeg selv endte som nr. 6 i oldboys.
Så var det seniorernes tur. De skulle køre 61 km.
Her var Morten og Wils kommet i menneske hænder, men de klarede sig pænt,
Morten midt i feltet og Wils lidt længere tilbage.
Det var en rigtig godt arrangeret konkurrence, hvor vi fik vist, at ”os” i det våde værn
også kan køre på cykel.
Vi glæder os til næste år (Fredericia) hvor vi håber at nogle af vores kolleger fra
KBH og FRH også dukker op.
Og så ser vi også frem til SIF mesterskaberne i FRH (20. august).
Lars Juel Nielsen
Formand
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SIF ARH - Faldskærmsudvalget
Året 2004 var også præget af at det er svært at samle springerne, men det er da lykkedes at foretage en del spring, bl.a. til et Twin-Otter stævne i Vamdrup. Her fik Leif
”banket” så mange elevspring af, at han var blå og gul over hele kroppen og meget
meget træt. Det er ikke bare fornøjelse det hele. SIF Århus Faldskærm havde også 3
mand med til DMI forbundsmesterskab.
Af Michael Wils
Om morgenen den 7. juni tog Joe, Leif
og jeg selv af sted til Års. Humøret var
lidt lavere end skyerne, da de elevskærme Leif og jeg skulle have brugt fra ÅFC
(Århus Faldskærms Club) var blevet flyttet til Tirstrup springplads, uden at vi
havde fået dette at vide og tiden var ikke
til at hente dem. Men vi kom op og fik
lejet to skærme i Års. Så blev vi budt
velkommen og derefter kunne vi ellers
vente på godt vejr. Det er jo en disciplin
som er særdeles velkendt bland faldskærmsfolket. Skyerne lå lavt så det blev
kun til ét lift den dag. Joe var på liftet og landede som den eneste af tre i landingsområdet. Så blev vi ”grounded” og en fast disciplin ”grillfesten” kunne starte (hvad
skulle man ellers lave). Det var vældig hyggeligt at snakke med nogle af de andre.
Lørdag forløb konkurrencerne planmæssigt og vi fik fundet nogle vindere. Og os fra
SIF Århus måtte konstatere at vi nok skulle træne lidt mere. Til vores forsvar skal
siges at både Leif og jeg stadig var elever, men der var nogle pænt dygtige gutter
imellem.
Så var der præmieoverrækkelser – afsked og afrigning. Alt i alt en rigtig sjov oplevelse at være med til så stort et stævne.
Af Flemming Pallesen
Jeg var igen på udstationering ved US
Central Command. På samme base befinder sig også US Special Operations Command Central, og de afholdt fortløbende et
”designated coalition wings exchange program”. Vi var 4 mand fra det danske element Carl Hune, Bjarne Jensen, Flemming
Pallesen og Ole Nørretranders fra NATO
elementet, der deltog. Vi gennemgik teori,
praktik og derefter op i C-130’en. Det var
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mit første spring i en rund skærm, det var en modificeret T-10 og på dette tidspunkt
270 spring i firkantet skærm. Selv i dette forum har de en bestemmelse, at der kunne
må foretages udspring i vindstyrker op til 10 m/s. Det blæste godt nok en ”bette brise
den daw”, ja, faktisk 18 m/s – men det tog de nu ikke så tung – det var bare ud af maskinen. Og man gør jo som man får ordre til, der findes jo ingen tøsedrenge sådanne
steder, eller også for ikke at blive moppet bagefter.
Der var ”an trædning” før det blev lyst, udlevering af faldskærme og reserveskærme.
Derefter ud på pladsen for ”iklædning” af udstyret og tjek af udstyr – to og to sammen.
Vi ventede så på at C-130’en blev klar, herover er personellet klar laaaaaang tid før
noget skal ske.

Carl og Ole på flyvetur

Første hold vel nede

Nu foregik det hele jo på MacDill Air Force Base, og sådan et sted er der en hulens
masse landingsbane, rullebaner og hvor de eller kan finde på at smide beton, og dem
kom jeg i nærkontakt med. Endvidere var der metalsøjler som forhindringer, store
afvandingskanaler og mange andre sjove (ubehagelige) forhindringer, som vi for øvrigt blev advaret imod. Exit højden var 600 m. Selv om jeg før havde prøvet at forlade en C-130’er, og godt viste at det var et ordentlig ”blast”, der mødte en udenfor.
Vel ude og kontrolleret at skærmen var udfoldet, var det tid til lidt orientering. Jeg
havde på forhånd studeret landingsområdet på en luftfoto, men det tager nu lidt tid at
sammenfatte ”real life” og foto. Jeg fik da konstateret hvor jeg befandt mig og fik
også spottet landingsområdet, der var et godt stykke bag mig. Det var for så vidt også
godt nok, idet jeg fløj hurtigt baglæns og således ville komme hen til landingsområdet.
Der var bare det, at, mellem mig og landingsområdet var der 4 beton rullebaner, og i en
rund skærm der fløj baglæns var jeg ikke spor
i tvivl om, at lande der var ikke det mest
smarte. Højdemåleren vist nu 100 m, og fra
denne højde har man jo fået banket ind i
knolden, at nu foretager man ikke store
svingærinder. Nå, men de 3 første baner passerede fint under mig, men ved mødet med
den 4. var jeg udgået for højde, og der var så ikke andet end at gøre klar til rullefald.
Jeg erfarede, at det skal man ikke gøre for tidligt, - det giver et lidt skæv møde med
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banen, med et f….. tryk i ryggen til følge. ”Vel” nede, ville jeg hurtigst mulig have
frigjort skærmen, ved hjælp af de 2 udløser på brystet, men de ville ikke slippe taget,
selv om jeg rev hårdt i dem. Da skærmen endelig var kollapset, var jeg blevet trukket
tværs over banen og det giver altså nogle pæne ”tusser” på arme, skulder og andre
steder. Så af sted til doktormand for at blive plasteret til. Så var jeg blevet den oplevelse rigere. 14 dage senere ville der blive arrangeret spring fra en Black Hawk helikopter, det lød virkelig spændende, men der var en ryg der sagde nej, og man adlyder
vel ordre!

SIF FRH - Generalforsamling
Generalforsamling afholdes
torsdag den 10. marts 2005 kl. 1900
i CAF på Flådestation Frederikshavn
Dagsorden.
a. Valg af dirigent.
b.

Beretning.

c.

Regnskaber.

d.

Behandling af forslag.

e.

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne. § 3 stk. 1 til:
Personel ansat/tjenestegørende i forsvaret og ansatte i SIF.
§ 2 stk. 1 til:
At fremme interessen for den frivillige idræt i forsvaret.

e.

Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.

f.

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen
Formand
O.P. Larsen
Næstformand
Kurt Svensson
B- medlem
Marian Vestergaard
B-medlem
Anders Larsen
Kasserer
Willy Kristiansen
B-suppleant
Lars Johansen
B-suppleant

på valg (modtager genvalg)
på valg (for 1 år)
på valg (for 1 år)
på valg (modtager ej genvalg)
på valg (modtager genvalg)
på valg
på valg

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
Thorkil Carlsen
Revisor
Viggo Nielsen
R-suppleant
Finn Egebjerg

på valg (modtager genvalg)
ej på valg
på valg (modtager genvalg)

g.

h.

Eventuelt.
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Efter generalforsamlingen vil SIF være vært ved et mindre traktement, derfor bedes
alle, der ønsker at deltage i dette, tilmelde sig hos Anders Larsen
99 22 21 88
/Willy
99 22 25 07 senest fredag den 4. marts 2005 kl. 1200

SIF FRH – Badmintonudvalget
Juleturnering I Frederikshavn
Den traditionsrige juleturnering i badminton i SIF Frederikshavn blev afviklet i SRSHallen lørdag den 27. nov. 2004.
Kl. 10.00 var der mødt 22 kampklædte spillere frem til dagens turnering, spillerne
blev delt ind i 4 puljer hvor man spillede alle mod, hvorefter man dystede i nye puljer
hvor etterne blev sat i samme pulje toerne i samme pulje o.s.v. Så man fik minimum
4 kampe hvilket skulle være nok til at dække de flestes kamplyst. Det blev en dag
med mange hårde kampe men heldigvis ingen skader (Højst et par ømme baller).
Dagen startede med rundstykker og kaffe, som dagen skred frem kom der frugt, æbleskiver, juleknas og gløgg på bordet, som blev fortæret mellem de mange seje kampe.
Om Aftenen skulle foreningens julefrokost afholdes og her deltog 35. Som noget nyt
skulle vi være på Iver og Yin nye spisested, Shanghai - Mongolian Barbecue som
ligger i Frederikshavn. Her fik vi suppe og indbagt rejer til forret, hvorefter vi selv
mixed vores hovedret fra en buffet med mange forskellige grøntsager og kød, marinader og krydderier. Efter spisning blev der delt fine gevinster ud til alle deltagere.
En stor tak til Iver Og Yin for det flotte og spændende mad og ikke mindst vores
mange sponsorer for de mange fine gevinster. Dansen forsatte til ud på de ”små timer”.
Vinder af turneringen blev Johnny Høyer (Bangsbo Depot) og Karsten Vig (Kør)

Billedet viser de deltagende par i
finalen pulje 1.
Fra venstre Johnny-Karsten, GitteMorten, Jesper og sidst men ikke
mindst Jørgen Jonsen lige uden for
billedet i højre side ”S”.
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SIF FRH – Sportsfiskerudvalget
Fisketur på Herthas Flak den 12. december.
"Klokken 0700 mødte 15 forventningsfulde medlemmer op ved vores velkendte fiskekutter SJÆLLAND med Knud Erik Hørby som skipper. Alle var enige om, at nu
skulle der fanges fisk, og nytårstorsken var i ånden allerede i fryseren.
Desværre gik det helt anderledes, for allerede på vej ud af havnen begyndte det at
blæse op - ikke vildt, men nok til at flere sprang over morgenmaden.
Efter stop ved flere vrag var der kun fanget enkelte fisk, så ved middagstid gik turen
nordpå til Herthas Flak i håb om bedre fiskeri. Kun vores formand, Klaus Ejstrup,
havde humøret i behold, for dels var han endnu ikke blevet søsyg, og dels havde han
som den eneste fanget en flot torsk på ca. 5 kg. Resten var nogle enkelte småtorsk på
1-2 kg.
Efter at have banket imod søen i en time ankom vi godt forkomne til sydspidsen af
Flakket. Vi havde en time til at fange nytårstorsken, og vi udnyttede tiden optimalt der var nemlig masser af torsk og lyssej - endda 2 langer blev der fanget.
Da regnskabet blev gjort op, viste det sig at alle havde fanget fisk. De fleste havde
mellem 6 og 10 fisk i kurven i størrelsen 1 til 3 kg.
Vinderen blev Claus med sin flotte torsk. Vi andre var lidt misundelige, men alligevel
glade for at aftensmaden var reddet, og der alligevel var lidt til fryseren."

SIF KBH - Generalforsamling
Generalforsamling afholdes
Tirsdag den 15. marts 2005 kl. 1830
på Søværnets Officersskole.
Dagsorden
a.

Valg af Dirigent

b.

Beretning

c.

Regnskabet

d.

Behandling af forslag.

e.

Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.

f.

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand
Kurt Bagge Rasmussen
N-formand Peter Wulff

Valgt til
på valg
2006

Marineidræt 1/2005- * 13 *

Vælges til
2007

Kasserer Søren Munk Madsen
B-medlem Per F. Jensen,
Bestyrelsen foreslår: Kristen Trap
B-medlem Arne Drygaard,
B-medlem J.P. Ditmar Andersen
B-medlem Jan Henriksen
B-medlem Karsten Pittersen
B-medlem Frank Caspersen
B-suppleant
Egon Persson
B-suppleant Leif Hartmann
B-suppleant Thomas Letholm Nielsen
Bestyrelsen foreslår Mads Meinche
g.

h.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Axel Svendsen,
Revisor John Thomassen
R-suppleant Peter Borg
Bestyrelsen foreslår: Per Jensen

2006
afgår
på valg
2006
på valg
på valg
2006
2006
på valg
afgår

2006
2007
2007
2006
2007
2007
2006

2006
på valg
afgår

2007
2006

Eventuelt

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring: § 3 A 1. ændres til:
Personel ansat/tjenestegørende i forsvaret og ansatte i SIF KBH
§ 2 stk. 1. ændres til: At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette bedes tilmelde sig SIF SEKRETARIAT: tlf. 32 66
42 33. Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 10. marts 2005 kl. 1200.
VEL MØDT!!

SIF KBH - Cykeludvalget
Nyt cykeltøj til cykelklubben
Cykelklubben har på det seneste fået en god medlemstilgang, så vi håber at se rigtig
mange på landevejen.
Cykeltøjet er nu kommet og sendes ud til alle medlemmer, som har bestilt cykeltøj.
Jeg håber, at vi får vist vores farver i den kommende sæson
Vi håber, at vi i 05 sæsonen får et godt samarbejde med cykelklubberne i Frederikshavn og Århus.
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Som opvarmning til 05 sæsonen træner vi på HIA (spinding) som følger:
Mandage:
Kl. 0700- 0745
Onsdage:
Kl. 1515 – 1600
Fredage:
Kl. 11.00 - 1145

Grafisk fremstilling af det nye cykeltøj.

SOMMERTUR 05
Husk vores sommertur 05 til Alsace, Frankrig i perioden 2. – 9. juli 05.
Der har været en god interesse for deltagelse. 11 medlemmer har tilmeldt sig, med et
samlet deltagerantal på 27 personer.
Ønsker du at deltage, har vi enkelte pladser tilbage.
SÆSON 05
Vi påbegynder landevejstræningen lørdag den 27. februar, såfremt sne m.v. er borte.
Herefter kører vi hver lørdag kl. 10.00 fra den unavngivne Plads i Nyboder.
Vi starter med at køre ca. 40 km., og øger gradvist distancen til ca. 80 km.
Yderligere oplysninger om medlemskab, træningstider, priser/bestilling på cykeltøjet
samt Sommertur 05 kan findes på

www.sif-idraet.dk/cykling

SIF KBH - Floorballudvalget
Udvalget Søværnets Idrætsforening København floorballudvalg (forkortet SIF/KBH
Floorballudv) blev dannet 1. februar 2004.
Holdet startede i 3. division i september 2004. Efter en dårlig start, hvor det kneb
med at få spillere nok til kampene og det ydermere var forskellige der mødte op fra
kamp til kamp, er holdet kommet godt i gang. Efter tre nederlag, en uafgjort og kun
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en enkelt sejr i de første fem kampe har holdet siden vundet alt. I de to sidste kampe
er henholdsvis FF København og Hvidovre Attack blevet besejret overbevisende.
Den store grund til skiftet skyldes en markant stabilitet i fremmødet og tilgang af nye
spillere, samt at holdet trods manglende teknik og rutine i sådanne kampe i forhold til
andre klubber er i stand til at løbe modstanderne trætte og vinde på fysikken. I øjeblikket ligger SIF’s hold på andenpladsen i 3. division øst kreds 2, med mulighed for
at skulle spille om oprykning til 2. division. Holdet kan følges på SIF’s hjemmeside
under floorball eller infosport.dk
Dato/Kl.
Hjemmehold
03-10-04 10:30 SIF/KBH floorball
26-10-04 21:15 Hafnia FC 5
07-11-04 10:30 SIF/KBH floorball
20-11-04 15:00 Vallensbæk Floorball 4
05-12-04 10:30 SIF/KBH floorball
12-12-04 13:30 Rødovre Red Bulls FC 2
19-12-04 17:00 Vanløse Floorball 3
15-01-05 14:30 SIF/KBH floorball
16-01-05 10:30 SIF/KBH floorball
29-01-05 17:00 FF København 3
09-02-05 21:00 Hvidovre Attack FC 4
19-02-05 14:00 BIFK
27-02-05 10:30 SIF/KBH floorball
06-03-05 10:30 SIF/KBH floorball
15-03-05 20:30 SIF/KBH floorball
20-03-05 15:00 PI-København Floorball
Øst, kreds 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vanløse Floorball 3
SIF/KBH floorball
FF København 3
PI-København Floorball
BIFK
Vallensbæk Floorball 4
Hvidovre Attack FC 4
Rødovre Red Bulls FC 2
Hafnia FC 5

Udehold
BIFK
SIF/KBH floorball
Hvidovre Attack FC 4
SIF/KBH floorball
PI-København Floorball
SIF/KBH floorball
SIF/KBH floorball
FF København 3
Rødovre Red Bulls FC 2
SIF/KBH floorball
SIF/KBH floorball
SIF/KBH floorball
Hafnia FC 5
Vallensbæk Floorball 4
Vanløse Floorball 3
SIF/KBH floorball

detaljeret stilling …
K V U T
12 9 2 1
11 7 1 3
12 5 2 5
10 6 0 4
13 5 2 6
11 4 3 4
14 5 1 8
12 3 3 6
11 1 2 8

Score
76-46
67-42
56-50
50-46
67-64
47-51
50-54
48-56
29-81

Score
7-8
2-7
3-7
5-5
1-3
3-6
1-8
6-3
8-5
3-6
2-10
v
v
v
v
v

P
20
15
12
12
12
11
11
9
4

SIF/KBH floorball er meget interesseret i at få flere medlemmer med henblik på at
danne ekstra hold til at deltage både i stævner og turneringer.
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Klubben er for alle niveauer af spillere og der er mulighed for at møde til træning
tirsdag fra 2000-2200 og prøve spillet.
Evt. spørgsmål kan stilles til Andreas Johansen på tlf.: 40 33 67 84 eller på mail:
apdj.ak@get2net.dk

SIF KBH - Sportsfiskerudvalget
”Boysen`s Fiskehjørne”
Sundtur med JAWS 16. oktober 2004
En rimelig tur fra parkeringspladsen ved Strandvejen i Vedbæk ventede os. Sundet
viste sig fra en nogenlunde side, så turen ud til Østerrenden ved Landskroner ville
forløbe moderat.
Melding fra Peter Peter lød: Spredte sildestimer med meget varierede størrelse, meget
få torsk og ingen makrel eller hornfisk – Fes den ind? Jo, jo men først skulle de indledende manøvrer udføres, og så skulle vi også derover.
Vi sejler ellers på slaget 0700, men i dag blev vi lidt forsinket. Der var et par deltagere der var gået den forkerte vej. De dukkede op på SKJOLD’s plads, der er lige over
for på den anden side, omkring 25 m borte. De skulle nu tilbage og ud langs sydmolen, hvor JAWS har sin plads, for enden af molen. Den kvindelige formand for forvirringen, gav en undskyldning og en øl som ”plaster” for udsættelsen.
Ved ankomst til Renden kunne vi så gå i gang med fiskeriet. Meldingen lød fra Peter,
40 m og sild fra 15 m og nedefter. Det var nu bare at gå i gang. Handlingen var helt
tydelig efter et par kast. Fiskene var meget spredt, og de få sild der kom op, ville katten ikke røre ved, det var nærmest ansjoser. De øvrige fiskearter glimrede også ved
deres fravær. Senere på formiddagen kom der nogle fine eksemplarer af de såkaldte
høstsild. Trods alt skulle man i dag stå i pirkesiden, strømmen var stærk og linen kom
hurtigt ud i mere end 45°, så der skulle tunge vægte i. Trods alt lykkedes det dog turlederen, at få godt 8 kg fine sild med stor hjælp fra Lars og Stig, en foreløbig tak herfra, vi ses jo snart igen, så jeg husker lige ekstra skilling. Det var som det læses, en
meget rolig tur, hvad angik fisk til pointskalaen, dog fik Bjarne en hvilling på 0,3 kg.
Sundtur med HANNE BERIT 6. november 2004.
Efter en periode med blæst og regn, ser det ud til, at vejrliget over Sundet ændrer sig
til det bedre. Det så i alt fald sådan ud på der vejrudsigter, der blev præsenteret i såvel
TV som i dagens aviser.
Vi må dog også erkende, at det til dels forholdt sig sådan. Fangsten ville nu blive
bedre, det troede nogle fiskere på båden; de hørte nu ikke til hos os, men det er da
altid rart at høre noget positivt. Kendere af Sundet ved da også godt, at med det vejrlig, som har hersket over området, ville der gå endnu lang tid, før der var ordentligt
fiskeri. Vedrørende den maritime oplevelse og den friske luft med en lille sø på Sundet, så var den sag indenfor i dag.
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Du vil nu spørge om, hvad alle de kurveformede legemer, der står i stort antal midtskibs, skal bruges til? Tja, de kan da anvendes til at komme fisk i, altså de forskellige
arter der bliver fanget. Blev der da ikke fanget noget? Sætter man dem bare hen til
ens plads og håber på, der skal sku’ nok komme en ordentlig masse i?
Sådan gik det ikke kære læser; turen i dag var endnu dårligere end de sidste to afholdte.
For turlederen var forholdet det, der lå en halvstor sild i bunden af kurven, de andre
arter der blev fanget, var der ikke noget at skrive om endsige tale om. Sådan var det
over hele Sundet, der blev sejlet til den store guldmedalje, den blev dog ikke uddelt,
men fiskene (silden) var som sunket i dybet, båden sammen med sine artsfæller fandt
ingen. Et par torsk på båden blev det dog til, sammen med et fåtal hvilling.
Vejret var godt, selvom det blæste op på vejen ud til Rungsted. Turlederen må erkende, der er kun en spand sild til julen.
Trods alt skal vi dog lige have dagens resultat:
J.P.K torsk 0,75 kg og hvilling 0,45 kg
Jørgen FM hvilling 0,35 kg
Hans hvilling 0,15 kg
Sundtur med HAVSTRYGEREN 15. januar 2005.
Vejrliget var ualmindeligt fint, da vi tørnede HAVSTRYGEREN i Helsingør. Næsten
ingen vind, skyer var der ikke mange af, men temmelig køligt.
Efter de sidste ugers blæst var der nu mulighed for at fange torsk og sild. Det viste sig
da vi startede på første fiskeplads, hvor der kun var spredte pletter på skærmen, til
gengæld havde strømmen magten i dybet. Dyt, der er kaptajn på båden luskede nu
mod syd, altså nord for Hven, her var det det samme, og sådan gik det hele formiddagen, men ind imellem var der gode koncentrationer af både torsk og sild, sidstnævnte
var store og i god form og blottet for fedt, en rigtig herlig spise, altså for dem der kan
lide dem.
Torskene var i varierede størrelse, for nu at sige det mildt. De største der blev taget
var op til 4 – 5 kg, men det var nu ikke mange. Vi var i dag på den samme plads, som
da vi havde mange torsk, det var den første tur i december. Den største modstander
var igen strømmen, så der er altså ikke noget nyt under solen.
De fleste af vores deltagere så ud til at have overstået nytåret med glans, og det er
altid herligt at møde sådanne gutter. Bislefiskeriet har også taget sin begyndelse, men
vi venter nu til den første lørdag i februar, som bekendt har vi to ture med denne specielle fiskeform. De indtil nu indløbne resultater taler sit eget sprog: De fleste både
løber i havn 2 – 3 timer før den aftalte tid, de fleste gange uden fisk. Tænk dig disse
små kuttere i kuling og vandsprøjt langt op over masterne. God fornøjelse.
Dagens resultat:
J.P.K. torsk på 4,2 kg, hvilling 0,25 kg
Viggo torsk på 3,6 kg, hvilling 0,2 kg
Stig torsk på 1,3 kg
Lars torsk på 1,2 kg
Viggo Boisen
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SIF KOR - Sportsfiskerudvalget
Året 2004
Vi lagde ud i begyndelsen af marts med en havtur med ”Aksel Emil”, og alle ni deltagere fik torsk med hjem. En tur i begyndelsen af april til Holmehave P&T gav kun
to fisk til 14 deltagere, så der kommer vi nok ikke igen foreløbig. Arnfred fik den
største på ’hele’ 55 cm. Herefter var vi en tur på Omø, og vi fik en del flade, men ingen af de blanke. I maj fiskede vi på Lejeodde, og her var masser af hornfisk, og
Kurth skulle selvfølgelig også have et par flade – ellers har han jo ikke været på fisketur. Senere på måneden skulle vi til Egebjerg Strand, men en halv pelikan gjorde,
at vi måtte ty til Holten. Her tog vi nogle hornfisk, og Kurth selvfølgelig en flad. Nu
(juni) skulle det være højsæson på Omø for de blanke, men atter måtte vi nøjes med
hornfisk og en del af de flade. Inden sommerferien var vi på Tystrup Sø. Udover
aborrer fik Gert en sandart, Jes en gedde på 81 og Steen fik sin første gedde, som
målte 63 cm. Efter sommerferien var vi igen på Tystrup, og Gert fik endnu en sandart, Jes både sandart og gedde, herudover fik vi en del aborrer. I begyndelsen af oktober skulle vi prøve Ørsted P&T, et dejligt sted at være, og selv om der ikke blev taget
ret mange fisk den dag, tog vi alligevel hjem med seks stk. De næste ture var igen
Tystrup og Omø. Her gav Tystrup bl.a. gedde til Jes og Arnfred og sandelig om ikke
også Søren fik landet en gedde, så hvad kan det ikke blive til fremover. Det tegner
lyst for ham. Omø gav kun nogle af de flade. I november tog vi en tur til Reersø, men
det dårlige vejr forhindrede os i at tage fisk med hjem. Den sidste pointtur var med
”Aksel Emil” og vi fik hver især en del torsk (og Kurth også en flad), men de var ikke
overvældende store. Efter jul havde vi arrangeret en ’fang en fisk og vind vin’ tur,
men det var temmelig blæsende og koldt, så det blev ikke til så meget. En var på
Reersø og fire en tur i Mullerup havn. Her fangede Jesper H. en mindre regnbue, efter
den havde været rundt og snuse til vores andres agn. Det samlede resultat af anstrengelserne i løbet af året blev, at Jes vandt med 127 point, herefter kom Gert, Kurth,
Søren, Arnfred og Steen i nævnte rækkefølge.
Vi har herudover deltaget i en havkonkurrence mod Slagelse og Høng sportsfiskerforeninger, samt kystkonkurrencer forår og efterår med andre foreninger på Vestsjælland. Desværre blev vi i år ikke placeret i den øverste halvdel.
P.u.v.
Gert Hansen
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