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FORMANDEN
HAR ORDET!
Nye medlemmer.
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING’er vil meget gerne byde alt nyt personale, som
i forbindelse med forsvarets omstrukturering og vores nye vedtægter, har mulighed
for at blive medlem af SIF, velkommen. Vi glæder os meget til at udvide vor medlemsskare, og alle interesserede skal være meget velkommen.
SIF Landsmesterskaber.
Så er året allerede godt i gang, og det betyder, at vi i forbindelse med foreningernes
øvrige aktiviteter også skal afholde SIF Landsmesterskaber. I forbindelse med SIF
Landsmesterskaberne skal jeg her blot ridse lidt op om, hvorledes afviklingen skal
foregå. I år forsøges afviklet landsmesterskab i følgende discipliner:
Badminton, flugtskydning, golf, sejlsport, skydning, sportsfiskeri og muligvis cykling.
Landsmesterskabet afholdes så vidt muligt på skift af søværnets idrætsforeninger.
Alle som er medlem af en af SIF’s foreninger kan deltage.
Den arrangerende idrætsforening skal udfærdige et budget for stævnet på et særligt
skema, som fremsendes til Fællesudvalget, der afholder nettoudgifterne, op til kr.
7000,-. Der skal budgetteres med følgende udgifter:
Præmier, baneleje, dommerudgifter, materieludgifter (skiver - bolde m.m. - ikke ammunition), bespisning og overnatningsomkostninger.
Udgifter til fortæring under såvel transport som ophold på stævnestedet refunderes i
passende omfang efter udvalgsformandens bestemmelse, idet holdlederen har ansvaret for, at ordningen administreres under hensyntagen til de lokale forhold. I mulig
udstrækning skal militær kostforplejning anvendes. Bespisning er for medlemmer,
der er tilmeldt til stævnet samt dommere.
Holdlederen har ansvar for at den mest økonomiske overnatningsform anvendes, idet
der tages rimeligt hensyn til de lokale forhold.
Der skal budgetteres med følgende indtægter:
Indskud og overnatningsomkostninger.
Transportomkostningerne er for egen/den anmeldende forenings regning, og skal gøres på billigste måde. Hvis private køretøjer anvendes, skal de så vidt muligt fyldes
op.
Tilbage er så blot at ønske alle et godt idrætsår med nogle forhåbentlig gode Landsmesterskaber.
Kent Ravn
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Kære læsere & skribenter!
Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT! Tak for alle læserindlæg!
Jeg vil stadigvæk opfordre alle til at fremsende indlæg om deres udvalg, herunder
tiltag, arrangementer m.v. Husk at MARINEIDRÆT læses af mange, og der er her en
god mulighed for at synliggøre det enkelte udvalg.
Fat pennen eller fat i tastaturet og send jeres indlæg til undertegnede. Formen er ikke
vigtig. Jeg foretrækker dog at få indlægget i elektronisk form.
Indsendelse af indlæg sker til:
SIF webmaster Jan Bøgsted
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UGE 34
UGE 45
UGE 7
UGE 18

Redaktøren
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SIF Hjemmeside
SIF hjemmeside (www.sif-idraet.dk) har fået et nyt design. På forsiden er der nu en
beskrivelse af nyheder. Det vil sige, at indlæg der modtages, vil kunne komme på
hjemmesiden før de er tilgængelige i ”Marineidræt”.
Som noget nyt, er der oprettet et NYHEDSBREV. Ved at besøge hjemmesiden kan
du tilmelde dig SIF Nyhedsbrev. Når du er tilmeldt SIF Nyhedsbrev, vil du, når der er
nyt på hjemmesiden, modtage en mail med disse informationer.
Dette kan bl.a. være:
• Indkaldelser til/referater fra generalforsamlinger
• Orientering om aktiviteter
• Andre relevante oplysninger om SIF virke
Forslag/kommentarer til hjemmesiden kan sendes til webmaster (webmaster@sif-idraet.dk).
Webmaster

SIF ARH
Referat fra Generalforsamling
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SIF AARHUS
DEN 9. MARTS 2005 KL. 1600.
10 personer deltog – alle stemmeberettigede.
FM, Steen Rørbæk, bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Frank Sunesen blev foreslået og valgt med akklamation. Frank konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og læste dagsordenen op. Formanden fik derefter ordet.
2. Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning
Jeg byder jer velkommen til dette års generalforsamling i SIF Århus, og takker for
fremmødet.
I det forløbne år, siden sidste generalforsamling i 2004, har bestyrelsen afholdt de
nødvendige bestyrelsesmøder i løbet af året, og som I kan se, er det ikke den formand, der afsluttede sidste generalforsamling, der åbner denne. Den afgåede formand
Jan Andersen havde allerede på det tidspunkt skiftet arbejdsgiver, men hans fysiske
placering var endnu ikke afgjort. Jan blev i april 2004 flyttet til Skrydstrup og meddelte efter sommerferien, at han ikke kunne afse tid til formandskabet til næste gene-
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ralforsamling og ønskede at fratræde ved udgangen af august. Derefter blev jeg ved et
udvidet bestyrelsesmøde konstitueret som formand indtil denne ordinære generalforsamling.
SIF Århus har haft endnu et stabilt år både hvad angår medlemstallet, arbejdet og aktiviteterne i udvalgene. Der er stadig medlemmer fra minedepot Dråby, og nu hvor vi
står ovenfor forsvarets nye struktur og en ny struktur i SOK, skal vi sige farvel til adskillige medlemmer allerede ved udgangen af denne måned - medlemmer der overføres til FPT i Hjørring og København. Der er kommet nyt personel til SOK og med de
for nuværende kendte tal for den nye struktur skulle tallet i Århus stige, så det bliver
op til os, de nuværende medlemmer, at sørge for, at medlemstallet stiger og ikke falder i SIF Århus. Jan Andersen omtalte sidste år, at der skulle fleksibilitet til for at
holde sammen på det hele i fremtiden, og det er bl.a. det, der er baggrund for ændringsforslag i vedtægterne.
Økonomien i SIF Århus anser jeg for sund, og SIF FU har tilført 75.000,00 kr. til
driften i 2005, og disse er fordelt til udvalgene med ca. de samme beløb som i 2004.
Med den aktivitet, som udvalgene lægger for dagen, skulle det være muligt at opretholde medlemstallet i fremtiden og sikre den aktivitet og økonomi, vi har i dag, og
som samtidig danner basis for nye tiltag og udvalg.
Idrættens plads i det nye forsvar er ikke så tydelig på nuværende tidspunkt, så derfor
er der også fremover et arbejde med at synliggøre denne og idrætsforeningens arbejde
og aktiviteter. Det er i dag kendt, at landsholdene under DMI og forsvaret skal synliggøres hver for sig.
Jeg har netop i dag modtaget et referat fra DMI seminar, hvor det er besluttet, at alle
landshold under DMI nedlægges med undtagelse af militær femkamp, og dette kun i
relation til Team Danmark.
Fra 2006 nedlægges DMI kvalifikationsstævner.
Vedr. medlemskab, arbejder DMI hen i mod, at det er hele husstanden, der kan blive
medlem.
Der er lige et område, som er kendt i hele foreningsarbejdet, der også skal nævnes
her. Der er ved at vokse et tomrum frem efter de personer, som har brugt meget tid og
arbejde i mange år, for at foreninger og udvalg fungerer, som de gør i dag, og som nu
står for afgang fra forsvaret på grund af alder inden for en overskuelig fremtid. Det er
derfor vigtigt at få motiveret de yngre medlemmer til at tage aktivt del i den mere
administrative del af idrætten, bare sådan stille og roligt, så det ikke lige pludselig er
en overraskelse for dem, at ansvaret for, at der sker fornyelser og fremdrift og det hele ikke falder sammen, er deres.
Spørgsmål fra Birgitte i forbindelse med nedlæggelse af idrætsofficerer. Steen oplyste, at det er besluttet i det nye forsvarsforlig. Center for Idræt bliver fra 2007 lagt ind
under Forsvarets Sundhedstjeneste.
Beretningen blev herefter sat til afstemning og vedtaget enstemmigt.
Cykeludvalgets beretning v/Lars Juel Nielsen
1. Maj tur
Den årlige ”pølsetur” til Jeksen Dalen foregik i år d. 3. maj. Tur/retur en cykeltur på
ca. 50 km.
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Vi startede i samlet flok fra bk.1, og så gik det ad Brabrandstien ud mod Jeksen, hvor
vores faste mand Orla holdt klar på p-pladsen med pølser. Men inden vi nåede så
langt, var der lige et par kategori 3 stigninger og en kategori 2 stigning, der skulle
passeres undervejs.
Efter at havde indtaget adskillige pølser gik det retur mod bk.1 - en dejlig tur som i år
bliver gentaget 2. maj.
Arh. – Kbh.
Vi var 6 mand fra klubben af sted i år. Vagn, Wils, Kenneth (på liggecykel), Leif,
Morten + frue og undertegnede.
Vi var heldige med godt vejr, og vind fra den vestlige retning, så det blev en dejlig
tur.
Vagn var første mand i mål som nr. 25, vi andre kom ind i løbet af de næste timer,
alle gennemførte så, Godt kørt drenge. Turen bliver arrangeret for sidste gang i 2005.
DMI Mesterskaber.
Vi tog 4 mand af sted til Aalborg kaserner. Morten, Wils Vagn og mig selv. Vi overnattede deroppe, så vi var friske til det store slag.
Først var der enkeltstart 22 km på de vindblæste veje (15 -18 m-sek.) omkring kasernen.
Her blev Vagn en flot nr. 2.
Efter en pause gik det løs med linieløbet, oldboys/veteran skulle køre 48,8 km. Her
blev Vagn igen godt placeret med en 3. plads i veteran, jeg selv blev nr. 6 i oldboys.
Så var det seniorernes tur, 61 km skulle de ud på. Morten og Wils var virkelig kommet i menneskehænder, men de klarede sig pænt i det stærke felt. Morten sluttede
midt i, Wils lidt længere tilbage. En god dag i det nordjyske, hvor vi fra SIF Aarhus
fik vist, at søværnet også kan køre med når det gælder.
Faldskærmsudvalgets beretning v/Flemming Pallesen
Jeg vil ikke gentage faldskærmsudvalget aktiviteter, da det selvfølgelig er beskrevet i
Marineidræt, men jeg vil fremhæve vores to nye springere, Leif Frederiksen og Michael Wils. Leif har virkelig gået til den og har fået c-certifikat. På nuværende tidspunkt har han 70 spring. Jeg ved, det koster sved og lidt blå mærker. Tillykke til Leif.
Michael har et par spring til gode endnu, før han kan få c-certifikat. På nuværende
tidspunkt har han godt 20 spring. Men det var nu ingen hindring for at komme på
sejrsskamlen. I DMI forbundsmesterskabet i 2004 fik Michael en 3. plads i præcisionsspring, individuelt klasse 2, som er for springere med under 300 spring. Tillykke
til Michael.
SIF Århus faldskærmsudvalg kunne ikke stille et hold til formationsspring, idet Leif
og Michael på dette tidspunkt ikke havde c-certifikat. Vi håber at kunne stille op til
DMI i år med måske 2 hold.
Svømmeudvalgets beretning v/Steen Munksgaard
Der er 7 aktive i udvalget i øjeblikket. Som noget nyt kommer børnene nu også med.
Der motionssvømmes fortsat og kun på den måde.
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Badmintonudvalgets beretning v/Aksel Vest Hansen
Regnskab afleveret til tiden. Uheldigvis er der overskud, men det tager jeg som et
tegn på, at der er aktivitet – nye medlemmer. Budget er overskredet positivt med
4.000 kr.
At der er overskud i 2004 og 2004 – de penge har jeg brugt i en ny aktivitet, som gerne skal give pote ved landsmesterskabet 2005 – en træner kommer hver tirsdag, og
medlemmerne ser positivt på dette.
Flemming Holmgaard indstifter en vandrepokal i år.
Juleturnering afholdt – jeg var dog forhindret på grund af kursus. Der var sponsorpræmier fra flere banker. Strabadserne blev afsluttet med en frokost – og der var
egenbetaling til denne.
Som afslutning er landsmesterskab i april og vi stiller med et stort hold. Vi må håbe,
at den indsats, der nu ligger for dagen, giver gode placeringer.
Sportsfiskerudvalgets beretning v/Niels C.K. Hansen
Sportsfiskerne tilmeldt 1 hold til SIF mesterskabet, det endte i stedet med 2 mand individuelt. Til regionsmesterskabet, der blev afholdt i Ebeltoft, fik holdet en samlet 3.
plads, der kvalificerede til DM i Lillebælt. Det gav desværre ikke placering. Der har
ikke været stor tilslutning fra medlemmerne til de arrangerede ture. Nytårsturen fra
Ebeltoft gav pænt med fisk. Udvalget er blevet tilbudt fiskeri i en lille sø i nærheden
af Silkeborg, hvor der bl.a. er gedder.
Der har været tilgang af medlemmer. Der vil blive gjort noget for at få medlemmerne
op af sofaen og ud på fisketure. Vi har modtaget invitation til regionsmesterskabet i
april 2005, hvor vi håber at kunne manifestere os.
SIF mesterskabet afholdes af Korsør, men invitation er i skrivende stund endnu ikke
modtaget.
Sejlsportsudvalgets beretning skr. v/Steen Rørbæk
Sæsonen 2004 er i hovedtræk forløbet tilfredsstillende, da SIF REX deltog i onsdagsejladserne i Marselisborg Sejlklub med et fint samlet resultat i forårsperioden
(5.plads), hvor feltet var udvidet i forhold til tidligere år, hvilket vil sige flere lette
spilerførende både. Fyn Rundt blev til en 3. plads, 24 min. efter nr. 1. Efterårssæsonen blev der ikke meget ud af, da SIF REX skulle udlånes til Forsvarsmesterskaberne
i sejlsport, der blev afviklet på FLS FRH. Dette indebar, at båden blev afhentet af
SVN medio august og transporteret tilbage medio september, hvor den blev sat i vinterstativ. Denne tidlige vinteroptagning skulle udnyttes til vedligeholdelse af træværk,
inden det blev vinter, men det blev regn og blæst og dermed ringe indsats.
I weekenden op til FSV mesterskaberne, deltog 1 besætning herfra i SIF mesterskaberne, der blev afholdt af SIF FRH sejlsportsudvalg.
Medlemstallet holder sig stabilt på ca. 20 medlemmer der udnytter båden på middel
aktivitet.
Midt i sæsonen blev der skiftet formand for udvalget. Steen Rørbæk skulle overtage
en anden stol, så ny formand blev Per F. Frederiksen.
Den indvendige fornyelse ved MS Yachtservice blev udskudt, da den økonomiske
situation ikke var sikker nok til gennemførelsen. Dette viste sig senere at være en god
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beslutning, da vi blev tilbudt et sæt næsten ubrugt kapsejladssejl, til en meget fordelagtig pris, som blev købt og betalt.
Derfor fortsætter projektet med indvendig renovering i sæson 2005, og forårsklargøringen påbegyndes på lørdag d. 12 marts.
SIF REX er i 2005 foreløbigt planlagt til at deltage i onsdagssejladserne, Fyn Rundt
samt små distance / aftensejlads i MS regi.
Med sejlerhilsen Per F. Frederiksen
Kirsten oplyste, at hun og hendes mand havde taget duelighedsbevis, men mangler
udcheckning og ville vide, hvem der stod for det. Der blev svaret, at det gør Vagn og
Banjermester.
Golfudvalgets beretning skr. v/Claus H. Christensen
2004 har været et fremragende år for golfudvalget i Århus. Intet mindre kan gøre det.
Vi har fået stabiliseret udvalget, har haft en netto medlemstilgang og gennemført det
antal matcher (3) som var planlagt. Men ikke nok med det; udvalget har også gennemført den værnsfælles match i fællesskab med Idrætsforeningen Flyvestation Karup.
Vi har i år med succes afviklet matcher for besøgende flådeenheder, hvilket vi i Århus finder er en god måde at gøre opmærksom på afdelingens potentiale.
SIF ARH golfudvalg har i 2004 fortsat deltaget i en række af de arrangementer, der
gennemføres inden for Forsvaret. Vi har haft deltagere i de fleste af de matcher, som
SIF Frederikshavn har arrangeret – tak for det – og vi har haft stor deltagelse i SIF
mesterskab, Værnsfælles match og ikke mindst DMI. Uden at nævne navne skal jeg
blot bemærke, at vi i fællesskab med SIF København, SIF Korsør vandt den værnsfælles match, som blev afviklet i Horsens 1. juni. Det var en stor fornøjelse at vinde
pokalen ”til det rigtige værn”. Vi må dog konstatere, at der nok bliver kamp til stregen næste år, da vindermargin var på 0,2 slag (gennemsnit blandt deltagerne).
Yderligere resultater har været, at Claus Christensen vandt SIF mesterskabet foran
Henrik Skovhus, at Henrik Skovhus vandt DMI for ungseniorer med Claus på tredjepladsen og at Claus blev vinder af det lokale klubmesterskab, som blev afviklet på
Himmelbjergets Golfklubs bane.
Sif Århus golfudvalg har mange gode resultater at leve op til i 2005. Målet er at skabe
et fortsat godt fundament for golf ved SOK samt at gennemføre 3 lokale matcher
samt 2 fællestræninger, hvor også eventuelle nye golfere kan prøve kræfter med sporten.
Vi glæder os til 2005.
Skydeudvalget v/Steen Rørbæk
Intet input modtaget fra Roberto. Der er ikke løsnet et skud i det forgangne år på
grund af Robertos nye arbejde og medlemmernes frakommandering. Udvalgsformanden håber, at 2005 kan give ny aktivitet. S.R. tilføjede, at udvalget bibeholdes, trods
manglende aktivitet i 2004.
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3. Regnskab v/kasserer Flemming Pallesen
Regnskab og beholdningsoversigt fordelt.
KASS gennemgik derefter regnskabet. Der
var påtegning fra de interne revisorer:
Meget flot. Stor ros. Overskueligt fra alle
udvalg.
92 aktive medlemmer har benyttet udvalgenes tilbud.
Kirsten ville gerne vide, hvordan man finder frem til fordeling af tilskud til udvalgene.
KASS forklarede.
Et udsnit af deltagerne i generalforsamlingen

4. Behandling af forslag.
Vedtægternes § 2, stk. 1 ændres i teksten fra ”Søværnet” til ”Forsvaret”. Enstemmigt
vedtaget.
Vedtægternes § 3A, Ordinære medlemmer, stk. 1 ændres i teksten fra ”Søværnet” til
”Forsvaret”. Enstemmigt vedtaget.
5. Fastsættelse af særlige kontingenter.
Der er ikke modtaget forslag herom fra bestyrelse eller FU.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg var
• FM Steen Rørbæk, der blev genvalgt.
• SEKR Annie Svejgaard, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Kirsten Skou, som blev enstemmigt valgt.
• B-medlem, Kurt F. Hansen, der blev genvalgt.
• B-Suppleant Steen Munksgaard, der blev genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Revisor Birgitte Vagnholm – blev genvalgt
• Revisor Lars Steenholdt (på valg i 2006). Lars afgår til København 1. april.
Bestyrelsen foreslår Orla Christoffersen, som blev valgt for 1 år.
• Revisorsuppleant, nyvalgt Annie Svejgaard.
8. Eventuelt
• KASS henviste til det gule hefte, der indeholder samtlige aktiviteter i alle fire
idrætsforeninger. Heftet skal revideres. Fællesudvalget har udsendt materiale
for længe siden. KASS har udsendt dette til alle udvalg og har fået tilbage fra
GOLF, SVØM og FALDSK. Øvrige udvalg bedes se på det snarest.
• Medlemslister er fordelt til udvalgene. Disse bedes også ajourført snarest. FM
for udvalgene skal især holde øje med de medlemmer, der har været i udland
eller er gået på pension, idet de ryger ud af det automatiske løntræk og skal have girokort.
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• MARINEIDRÆT. Forespørgsel om, hvor mange blade, der bliver sendt til
SOK. KASS oplyste, at vi får 50, som via sekretæren og FM SIF ARH fordeles
til BK 1, BK 2, Frederikshøj og Thorskov samt et bundt, der bliver lagt ved
omstillingen i staben. Marineidræt kan i dag læses på nettet og sendes ikke
længere ud.
• Steen Rørbæk oplyste, at standerhejsning og standernedhaling i sejlsportsudvalget er afskaffet på grund af manglende tilslutning, men vi skal nok generelt
gøre lidt mere reklame for SIF.
• Steen Munksgaard – Udvalgsformændene er godt repræsenteret rundt omkring,
så de må også være lidt ude om sig.
• KASS – er det ikke muligt at få en SIF hjemmeside på intranet? Kirsten Skou
spurgte – med hensyn til ønsker til intranet, om det er dagsorden og referater,
der skal på.
• Annie oplyste, at velkomstfolder-SOK en gang også omfattede en side med
SIF ARH aktiviteter. Steen Rørbæk bemærkede, at folderen arbejderes der stadig med.
• Annie foreslog, at indkaldelse til generalforsamling sættes op på alle opslagstavler samtidig med, at den sendes til Marineidræt.
• Steen Rørbæk oplyste, at der er SIF landsmøde på Sjællands Odde 29./30.
april. Hvem deltager foruden formanden selv? KASS og Frank Sunesen vil
gerne deltage. Evt. også Lars Juel og Steen Munksgaard, som giver besked senere. DMI repræsentantskabsmøde 16. april på Høveltegård. Tilmelding senest
16. marts.
• Referatet fra generalforsamlingen skal sendes ud elektronisk til udvalgsformændene i deres postkasser. De må så selv fordele til deres medlemmer. Desuden sættes det på alle opslagstavler.
Herefter bad Flemming om ordet og sagde følgende:
”Kære Annie. Du har nu valgt at
stoppe som sekretær i SIF Århus.
På et tidspunkt skal alting jo stoppe, men det er jo ikke altid, at
efterfølgerne får mulighed for at
drage nytte af ens erfaringer.
Vi håber, du stadig vil være i SIF,
så efterfølgeren i givet fald kan få
hjælp på sekretærposten. Du har jo
en viden og erfaring som sekretær
for SIF Århus.
Du startede som sekretær for sejlsportsudvalget i 1983. Året efter
varetog du jobbet som sekretær
Kasserer Flemming Pallesen, afgående sekretær Annie Svejgaard
med SIF guldnål og formand Steen Rørbæk Jensen
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for SIF Århus – et job som du har bestridt på en professionel og kompetent måde. Du
har ligeledes deltaget i SIF landsmøder, DMI repræsentantskabsmøder såvel som i
SIF Århus bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Du har altid sørget for, at det administrative var på plads, ligesom du altid har givet
en hånd med ved konkurrencer og mesterskaber.
SIF Århus siger tak for god og veludført frivillig indsats som sekretær og ønsker dig
fortsat god vind”.
Annie blev derefter dekoreret med SIF guldnål og fik overrakt milde afskedsgaver.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Referent:
Annie Svejgaard
Sekretær SIF ARH

Dirigent:
Frank Sunesen

SIF FRH
Referat fra generalforsamling
Referat af SIF Frederikshavns generalforsamling torsdag den 10. marts 2005 kl.
19:00 i cafeteriet på Flådestation Frederikshavn.
Formanden bød de ca. 55 fremmødte velkommen til generalforsamlingen. En særlig
velkomst til æresmedlemmet Viggo.
a. Valg af dirigent
Flemming Fage blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Revisorerne blev valgt som stemmetællere, og Anders blev valgt som referent.
b. Beretning v/formand O.P. Larsen
Igen i 2004 har SIF FRH haft et højt aktivitetsniveau, ikke alene i bestyrelsen men så
sandelig også i de enkelte udvalg, hvilket helt sikkert vil fremgå af udvalgenes beretninger. Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder samt møder med de 12 udvalgsbestyrelser
vedrørende SIF aktivitetsdag. Derudover har der været deltagelse i 3 FU møder, hvor
SIF FRH fortsat bestrider næstformandsposten, samt deltagelse i Landsmødet i maj
måned. Det er glædeligt, at man har taget SIF FRH’s forslag til sig, således at landsmødet holdes i omvendt orden forstået på den måde, at selve landsmødet afholdes
fredag aften og derefter kammeratlig samvær. Næste landsmøde bliver afholdt i
weekenden den 29 og 30.april på Sjællands Odde. Jeg vil her benytte lejligheden til at
anbefale at tage den oplevelse med. Opleve stemningen, møde andre fra de øvrige
foreninger, især gamle SIF medlemmer, der kan fortælle historie fra den gang I ved
nok!!
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I vil senere ved selvsyn kunne se af tildelte midler, at vi igen i år har fået en forhøjelse af den tildelte ramme, hvilket I også har kunnet konstatere i de enkelte udvalg i
forbindelse med budgettering.
Jeg betragter os som en velhavende forening, ikke alene på tildelte midler men også
taget i betragtning, med den adgang vi har til det meget fine og velholdte materiel og
faciliteter, som SVN FRH stiller til rådighed til fri afbenyttelse. Med den baggrund
havde vi valgt at præmierer vores tidligere CH FLS Axel Fiedler og CH STA K.T.
Madsen, med SIF guld manchetknapper, som vi overrakte CH FLS i forbindelse med
aktivitetsdagen og CH STA i forbindelse med dennes pensionering. Som en anerkendelse på at SIF FRH sætter meget stor pris på de forhold og de vilkår, som SIFFRH
har til rådighed, og især den positive indstilling som ledelsen på FLS FRH har over
for idrætten, en opbakning som er så utrolig vigtig for, at idrætten kan trives.
I forbindelse med udnævnelse af sergentelever har SIF FRH udelt to elevpræmier bestående af et kompas samt 500 kr.
På opfordring havde vi valgt at lægge aktivitetsdagen på en lørdag. En dag udvalgene
og bestyrelsen, efter mange timers planlægning og arbejde havde set frem til med
spænding. Ikke mindst fordi vi havde valgt en lørdag, men også fordi vi havde indgået et samarbejde med sergentmessen ”Skansen”, som udover lokaler også stod for
salg af diverse drikkevarer stillede et jazzorkester til rådighed. Et samarbejde og koncept vi i bestyrelsen gerne vil arbejde videre med, da vi synes, det satte kolorit på dagen med lidt live musik. Derudover bød dagen på de traditionelle aktiviteter, en ordlyd jeg godt tør bruge, da det jo var 3. gang vi afholdt dagen, repræsenteret ved de
enkelte udvalg. Og som sædvanen tro når vi har aktivitetsdag, har vi også tre mil løbet. Jeg skal da gerne indrømme, at jeg gerne så et lidt større deltagerantal, selvom
deltagerantallet er steget fra gang til gang. På opfordring forsøgte vi med den dobbelte rute, fordi der var kritik af, at ruten var for kort. Jeg kan blot konstatere, at kritikkerne holdt sig væk. Det kan være, man skal ride videre på den succesbølge som er
opstået indenfor spinning og cykeludvalget og forsøge sig med et cykelløb rundt på
kajerne. Det stiller i hvert fald krav til køreteknik herunder opbremsninger og accelerationer. Det er vigtigt, at vi holder os formålet med denne særlige dag for øjet. Det er
en dag, vi motiverer til aktiv idrætsudøvelse samt fremmer kontakten gennem hyggeligt samvær mellem de ansatte i søværnet og deres familier. En vurdering af hvor
mange der forsøgte sig ved de enkelte discipliner er svært at vurdere, da vi dækker et
stort areal, og aktiviteterne i sagen natur ikke alle kan foregå omkring petanque banen. Men ud fra deltagelse i fællesspisningen med godt 200 solgte madbilletter vurderer jeg, at vi har opfyldt formålet. Jeg vil gerne endnu engang rette en stor tak for indsatsen til alle udvalgene. Som afslutning på dagen overrakte chefen for Flådestation
Frederikshavn et utal af præmier afpasset efter modtagerne og disciplinerne, der var
vundet. Igen i år var poloshirten med et broderet logo SIFFRH på en kærkommen
præmie.. Efter præmieoverrækkelsen blev der serveret grillmad til godt 250 personer,
humøret var højt og der blev hyggesnakket til langt ud på aftenen.
I august var FLSFRH for første gang i FLS historie vært for forsvarsmesterskaber i
sejlads, et arrangement som vi fik tildelt, fordi vi på mange områder har vist vejen og
viljen. Et stort arrangement som sejlsportsudvalget havde store aktier i, og som efter-
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følgende også har fået meget ros for. Vi har igen her vist vejen og fået forsvarsmesterskaberne og landsmesterskaberne væk fra KBH. Og jeg ved, at man nu vil forsøge
sig med andre arrangører rundt om i landet. Eksempelvis FSN ALB eller SOK.
Vores klubhus på sydkajen udvikler sig mere og mere. Udover at det er blevet opvarmet og møbleret, er der også PC med printer opkoblet på FIIN. Uden for er der
etableret veranda, vindmåler og flagspil. I forbindelse med etableringen af verandaen
havde vi bygget så stort at brandbilen ikke kunne passere i forbindelse med kørsel på
sydmolen. Så en reduktion var nødvendig. Jeg kan kun anbefale, at man gør brug af
klubhuset.
På kraftig opfordring fra Mariann fik vi sidste år sat gang i spinningcyklerne. Der
blev uddannet instruktører og cyklerne blev placeret på SRS, idet SRS også købte et
par cykler. Imidlertid viste det sig, at det var et dårligt valg at køre spinning på SRS,
da det forstyrrede de aktiviteter som foregik nede i hallen og dermed skabte en dårlig
kemi brugerne imellem. Alternative steder til placering af cyklerne blev undersøgt.
Mange forslag blev vendt og drejet, uden at det gav et optimalt svar. Da TPE flyttede
til den nye bygning opstod muligheden for at udvide kondirummet. I løbet af et par
omgange fik vi vælte et par vægge, så vi har nu fået etableret et fornuftigt rum samt
indkøbt yderligere et par cykler til erstatning for dem, som SRS bidrog med.
Vi har igen været godt og varieret repræsenteret i ”Marineidræt”. Det har været en
fornøjelse at læse de mange indlæg fra de respektive udvalg. Det er også det første år,
hvor Marineidræt ikke er blevet postomdelt. Jeg vil gerne have en tilkendegivelse af,
hvordan I har oplevet dette, og den måde vi har valgt at fordele dem vi får tilsendt.
Jeg vil stadigvæk opfordre alle udvalgene til at fortsætte det gode skrivearbejde. Det
er god reklame for SIF Frederikshavn.
Jeg vil nu give ordret til de enkelte udvalg i alfabetisk rækkefølge.
Aerobic: Udvalget har haft en god sæson med mange medlemmer. Der er blevet uddannet nye instruktører, som er klar til den nye sæson. Udvalget fejrede i 2004 sit 10.
års jubilæum.
Badminton: Udvalget afholdte som sædvanligt venskabsturnering og deltog med 3
hold i DGI’s turnering, hvor serie 1 holdet vandt og var dermed klar til oprykning i
mesterrækken, hvilket man efter ønske fik lov til ikke at gøre på grund af udvalgets
særlige status.
Boldspil: Udvalget afviklede med succes i 2004 kvalifikationsstævne for DMI
landsmesterskab i indefodbold, hvilket var en større mundfuld end forventet. Udvalget deltog desuden i stævner i Ramstein og Geilenkirchen.
Bowling: Udvalget har fået vendt medlemssituationen, så der nu er større tilgang end
afgang, måske på grund af det nye tiltag, hvor det er muligt at være medlem til nedsat
kontingent, mod at betale for de træningsaftner man deltager i.
Cykel: Udvalget har 25-30 medlemmer og har i 2004 fået nye flotte cykeldragter. I
2005 vil udvalget deltage i SIF mesterskabet samt 4 store løb.
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Golf: Udvalget startede sæsonen med fortræning med en PRO, hvilket var så stor en
succes at der vil blive afholdt 2 sådanne træningssamlinger i 2005. Det blev til 5 matcher i 2004, og der planlægges på samme antal i 2005.
Motion: Udvalget ligger i dvale, men er ikke afgået ved døden. Koncentrationen er
rettet mod motionsudøvere såsom brugere af kondirummet, men udvalget håber stadig fremover at kunne deltage i marcher såvel indenlands som udenlands.
Petanque: 2004 har været en rigtig god sæson. Der er blevet opstillet 2 store blomsterkummer ved petanquebanen.
Sejlsport: Udvalget har haft en god sæson med god tilgang af nye sejlere. I 2004 var
udvalget arrangør af SIF- og Forsvarsmesterskaberne i sejlads. Selv om det var et udslidt udvalg, der stod tilbage efter arrangementet, gjorde det ikke noget, for alt klappede, og der var ros for arrangementerne.
Skydning: Det forgangne år bar præg af lavt aktivitetsniveau, men et par nye medlemmer kan måske ændre på dette. Antallet af elever fra SRS er også faldet, så enten
har der ikke været så mange elever, eller også er de bare så go’e deroppe.
Tennis: 2004 adskilte sig ikke meget fra 2003. Der er kommet et par nye medlemmer.
Generalforsamlingen har nu hørt om Idrætsaktiviteterne i SIF Frederikshavn og kan
selv på den baggrund konstatere, at SIF Frederikshavn lever i bedste velgående. Det
gør vi, fordi vi har 12 velfungerende udvalg, ledet af dygtige formænd og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder konstant på, at det skal være en sund og stærk
idrætsforening. Vi har fået en stor fremgang i medlemmer. Vi er snart landet største,
som var mit mål, vi blev inden for 5 år. Men det er ikke nok med mange udvalg og
medlemmer. Vi skal også være i stand til at holde på vores medlemmer, og i den forbindelse vil jeg opfordre alle udvalgene til at opsøge og tilmelde sig det store tilbud
af kurser der findes inden for de respektive idrætter. Dette er også sagt i relation til
Forsvarets idrætsdirektiv, hvoraf det bl.a. fremgår, at man skal opfordre og motivere
til at dyrke idræt. Det er jo en kendsgerning, at den tjenstlige idræt er på retur, og
skellet mellem den frivillige idræt og den tjenstlige idræt bliver mindre. Jeg er derfor
af den opfattelse, at der lægges et stort ansvar over på de frivillige idrætsforeninger,
og jeg mener, at vi skal tage denne udfordring op, således at idrætten på FLSFRH
bliver en del af virksomhedskulturen. Jeg er overbevist om, at SIFFRH også kan løfte
den opgave. Vi har set resultatet ved aktivitetsdagen, hvad vi kan opnår, når vi løfter i
flok. SIF FRH skal også være stedet, hvor man kan mødes på tværs af ansættelses- og
tilhørsforhold, især i disse tider hvor vi er ramt af nyt forlig, hvor forsvaret virkelig er
blevet endevendt. Derfor er det i disse tider endnu mere vigtigt, at vores idrætsforening også skal være åndehullet, hvor vi kan mødes og slappe af med vores idræt
blandt venner og kollegaer, hvor andre værdier er i fokus.
Jeg har tidligere været inde på, at vi har vist vejen ved flere lejligheder og vi er gode
til at tage udfordringerne, når de byder sig. Dette er cykeludvalget et levende bevis
på. De har nemlig sagt ja tak til at afholde det første SIF landsmesterskab i cykling.
Igen i år har det været et spændende og lærerigt år som formand. Jeg vil gerne benyt-
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te 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
c. Regnskabet
SIF Frederikshavns kasserer Willy Kristiansen gennemgik regnskabet og lovede, at
der næste år ikke ville optræde 2 konti til transportudgifter. Willy oplyste desuden, at
udvalgskassererne skulle ”klædes bedre på” til at fremlægge udvalgsregnskaberne,
hvilket han ville tage hånd om, såfremt han blev genvalgt.
d. Behandling af forslag
Det stillede forslag om vedtægtsændringer med hensyn til ordinære medlemmer blev
efter argumentation for og imod sat til skriftlig afstemning og blev vedtaget med 40
stemmer for, 3 stemmer imod og 2 ugyldige stemmer.
e.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
Der var intet vedr. særlige kontingenter under dette pkt.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
Formand
O.P. Larsen
Valgt til 2007
Næstformand Kurt Svensson
2006
B-medlem
Lars Johansen
2006
B-medlem
Flemming Fage
2007
Kasserer
Willy Kristiansen
2007
B-suppleant Jan Sørensen
2007
B-suppleant Britta Thomsen
2007
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor
Thorkild Carlsen
Revisor
Viggo Nielsen
R-suppleant Finn Egebjerg

2007
2006
2006

Efter valgene blev generalforsamlingen suspenderet for at formanden kunne overrække hædersbevisninger.
Mariann Vestergaard modtog idrætsforeningens sølvemblem for sin store indsats i
såvel Aerobicudvalget og i bestyrelsen.
Anders Larsen modtog idrætsforeningens guld manchetknapper for sit årelange arbejde i bestyrelsen.
Bent Raabjerg modtog idrætsforeningens sølvemblem for sin indsats for at holde modet oppe i et til tider trængt Bowlingudvalg.
Mogens Madsen modtog idrætsforeningens sølv emblem for sit arbejde i Sportsfiskeri udvalgets bestyrelse.
Lars Johansen var ikke til stede, men vil modtage idrætsforeningens sølvemblem (ved
en passende lejlighed) for en stor indsat i boldspiludvalget.
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h. Eventuelt
Bent Raabjerg konstaterede, at distributionen af Marineidræt fungerer godt, ved at
udvalgene får et antal til fordeling.
Henning Jørgensen ønskede en evaluering, hvor udvalgene deltager efter aktivitetsdagen, for at gode ideer og fejl ikke glemmes inden næste aktivitetsdag.
Thorkild Carlsen benyttede lejligheden til lidt reklame for Firmaidrætten.
Afslutning.
Formanden takkede for fremmødet og glædede sig over dialogen og sluttede med at
takke dirigenten.

SIF FRH Badmintonudvalget
Efter et kvalifikationsstævne tidligere på året som foregik i Oksbøl, havde 7 kvalificeret sig til finalestævne.
Den 14. marts midt på dagen, drog vi 7 mand fra SIF FRH af sted på den hidtil længste tur til et DMI finalestævne, nemlig til Vordingborg. Efter en hård tur i snesjap og
med adskillige pit-stop undervejs nåede vi til indkvarteringen på Vordingborg kaserne først på aftenen. Efter en lang tirsdag med mange hårde kampe, gik turen vest og
nordpå – også i snesjap og til sidst sne og med ankomst i Frederikshavn kl. ca. 2200.
Præmier blev der til: 1. præmie til Johnny Høyer og Paw Nielsen i Old Double og en
3. præmie til Sten Møller i herre Single B. Derudover var der tredje og fjerde pladser
til alle øvrige, nemlig: Peter Erichsen og Brian Jensen i Herre Double B, Paw Nielsen
i Old Single samt Mogens Larsen og Richard Pedersen i Superveteran. Double. I alt
et solidt resultat, hvor vi var meget tæt på flere præmier.

Deltagere fra SIF FRH Badmintonudvalg

Richard Pedersen SIF-Frederikshavn Badminton
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Efterfølgende har SIF-Frederikshavn været repræsenteret ved landsmesterskabet med
22 spillere som i år foregik i København. Herfra skal lyde en stor tak til SIF-KBH for
et flot arrangement.
Paw Nielsen

SIF FRH - Tennisudvalget
Så starter vi igen med at komme med afslutningen fra den gamle tennis sæson hvor vi
havde indendørs juleturnering med efterfølgende udvalgsforsamling. Grunden til, at
vi afholder forsamlingen på dette tidspunkt er at det ligesom er et naturlig tidspunkt
for tennisudvalget at afslutte året ligesom der altid er mange som møder op på dette
tidspunkt.
JULE turnering
Inden vi drikker gløgg skal de store gule
skumbolde lige flyttes lidt på badmintons
banerne, inde i hallen på SRS. Det blev til
3 puljer som sammensættes efter lodtrækning. De ældste og de helt nye fik denne
gang tildelt ”GOLF midler” i form af
handicap partier så alle har en chance for,
at kunne være med.
Der pustes ud under de hårde indledende kampe.

Efter en times sved fandt vi årets heldige (dygtige) puljevindere.
Tillykke til: Kenneth, Jesper og Jan.
Udvalgsforsamling
Efter en beretning om årets begivenheder og en konstatering, at pengene for
året var ved at være opbrugt, fik den
gamle bestyrelse lov til at få endnu en
sæson, så bestyrelsen for 2005 er igen:
Kenneth Nielsen, Johnny Hansen og Jan
Thomsen samt Lars Frederiksen som
revisor.

Stemningsbillede fra juleafslutningen den 24. november 2004.

Vi sluttede af med udlevering af præmier fra årets lokalmesterskab.
De bedste hilsner
Jan
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SIF KBH
Referat fra generalforsamling
Referat fra SIF Københavns generalforsamling tirsdag den 15. marts 2005 på
Søværnets Officersskole, Holmen
Formanden, Kurt Bagge Rasmussen bød alle velkommen til generalforsamlingen
2005 i SØVÆRNETS IDRÆTSFOFENING KØBENHAVN.
Inden man tog hul på den mere officielle del af generalforsamlingen, mindedes forsamlingen de sportskammerater, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling (Peter B. Riber og Kaj Kristensen).
”Æret være deres minde”.
A. Valg af dirigent.
Axel Svendsen valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet, samt at den var beslutningsdygtig.
B. Søværnets Idrætsforening Københavns beretning 2004.
Kurt Bagge Rasmussen havde følgende beretning:
Idrætsåret 2004 har for foreningens vedkommende været et år med stor aktivitet både på
det træningsmæssige og turneringsmæssige
område. Det har givet medlemmerne mulighed for at dyrke den specielle idræt, som de
nærer størst kærlighed for. Specielt har det
vist sig, at de to nye udvalg, cykling og
floorball, der så dagens lys i forrige sæson,
har appelleret til mange personer, således har
de to udvalg allerede rundet 50 medlemmer
hver. Det er altid spændende, når nye udvalg
ser dagens lys. Vil det være muligt at rekruttere medlemmer udover de personer, de
starter disse tiltag op, og kan og vil de overleve i fremtiden? De bekymringer’ har de
to udvalg ikke givet anledning til.
De øvrige udvalg, der tilhører den ”gamle garde” af tilbud, har ligeledes stabil opbakning, og antallet af medlemmer er gennem de forløbne sæsoner uændret, hvad
deltagerantal angår. Vi har dog enkelte udvalg, som p.t. ligger i dvale, og hvor de få
medlemmer, der dyrker disse idrætter, viser sig, når DMI afholder turneringer i deres
idræt.
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Søværnets Idrætsforening har nu nået en alder og struktur, der på grund af de politiske og militærstrategiske tiltag nødvendiggør, at reglerne for idrætsforeningen grundlæggende skal tilgodese og afspejle den måde, som de fremtidige tjenestesteder bliver
etableret på. Siden 1972 har Søværnets Idrætsforening været for personel, der primært er ansat i Søværnet, og for deres familier. Den virkelighed, det nye forsvarsforlig lægger op til, betyder, at Idrætsforeningen, som bestyrelsen opfatter det, bliver
nødt til at åbne for medlemstilgang af de personer, som fremadrettet får tjenestested i
Københavnsområdet (primært på Holmen). Såfremt vi ikke modtager disse mulige
nye medlemmer i Søværnets Idrætsforening, kan vi risikere, at de selv starter en
idrætsforening op, og på den måde gør krav på de faciliteter der i dag er til Søværnets
Idrætsforenings rådighed.
Denne problemstilling er ikke kun et Københavnsfænomen, men en virkelighed som
de øvrige afdelinger også kan/vil blive indhentet af. Det er derfor et spørgsmål, der
har været genstand for debat i samtlige bestyrelser og endelig i Fællesudvalget, hvor
alle af Søværnets Idrætsforeninger er repræsenteret. Der var her enighed om, at vi er
nødt til at ændre vores vedtægter, således at Søværnets Idrætsforening i fremtiden
naturligt vil være det sted, der opsamler personer fra andre værn samt disses familier,
såfremt de måtte ønske at dyrke idræt.
Bestyrelsen har som følge heraf planer om at afholde 1 til 2 temadage på HIA, hvor
vi i fællesskab med HIA vil vise det nye personel, hvilke muligheder der er for at
dyrke idræt på Holmen inden for arbejdstid, og ikke mindst hvilke tilbud SIF KBH
kan tilbyde i de forskellige udvalg. Det er bestyrelsens håb, at alle udvalg vil være til
stede og reklamere for sin idræt. Sekretariatet vil ligeledes være til stede, og det er
vores håb, at det på den måde vil være muligt at få rigtig mange nye medlemmer med
dette initiativ.
DMI vil også i fremtiden opleve tjenestestedernes tilpasning, således at idrætsforeninger lukker. Nye opstår eller gamle bliver mammutforeninger på grund af flytninger på personelsiden. Det betyder, at DMI er i gang med at se på, og omstille sig til
den nye virkelighed. På grund af omlægninger i tipsloven og i de midler, der bliver
stillet til rådighed for idrætten i Danmark, vil DMI blive beskåret med kr. 500.000,pr. år, når loven bliver implementeret fuldt ud. Det kan betyde, at der i fremtiden kan
ske beskæring i udbud af stævner, brugerbetaling og andre tiltag, der skal til, for at
økonomien hænger sammen for forbundet. Der vil i den forbindelse blive kigget på
deltagerantal, omkostningsniveau for samtlige DMI-stævner. Den udsendelse der foregår, hvor et stort antal af de mulige deltagere til stævner forretter tjeneste så langt
fra Danmarks grænser, at de ikke har mulighed for at deltage, er med til at udhule
deltagerantallet til DMI’s stævner, og det kan bevirke, at det på sigt bliver her, en besparelse vil blive iværksat, evt. i form af lukning af stævner, eller måske ”kun” afvikling af stævner hvert andet år. Der er derfor kun en vej ud af problematikken, og det
er bak op om stævnerne. Meld jer til og skaf flere medlemmer til vores DMI-stævner.
På DMI’s nyligt afholdte visionskonference var der enighed om, at forsvarets idrætsforeninger skal være for hele familien, og være en del af familiernes netværk når per-
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sonellet udsendes. Den mulighed har vi i SIF haft i mange år, hvor den nærmeste familie kan optages som ekstraordinære medlemmer. Det der fra DMI’s side lægges op
til er, at familien bliver ordinære medlemmer, og som følge heraf berettiget til at deltage i div. stævner m.m. Før det kan blive en realitet, skal der justeres i lovene og
vedtages på repræsentantskabsmødet. Det forventes tidligst at være til debat og
afstemning apr. 2006.
Medlemstallet er stort set identisk med forrige år, dog med en lille stigning på 54 personer. Således var vi pr. maj 2004 1160 medlemmer. Medlemskontingentet vender
stort set ubeskåret tilbage til foreningen, og der skal derfor lyde en kraftig opfordring
fra bestyrelsen om at bidrage til at hverve nye medlemmer. Der er plads til mange
flere på idrætsbanerne.
I det forgangne år har vi igen været vidne til flotte placeringer for div. SIF medlemmer. Resultatmæssigt vil jeg henvise til hjemmesiden/Marineidræt. To sider af samme sag, blot med den fordel, at det er muligt at aflevere og udsende betydeligt flere
fotos på hjemmesiden end bladet kunne rumme, og det er muligt at få nyheder hurtigt
ud til medlemsskaren.
Således var det muligt at finde fotos fra årets juletræ, kort tid efter julefesten.
SIF KBH havde den glæde at få endnu et æresmedlem, idet CSG Per Flemming Jensen udnævntes til æresmedlem i Søværnets Idrætsforeninger ved sin afgang fra Forsvaret.
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til samtlige ledere og aktive i vores forening.
Uden dem ingen aktiviteter eller idrætsforening. Der skal ligeledes lyde en stor tak til
FKO og Forsvarets tjenestesteder, der baner vejen for, at personellet kan dyrke idræt
for en utrolig ringe betaling
Der var følgende kommentarer til beretningen:
SIF KBH’s roudvalg havde fået henvendelse angående en evt. optagelse af kajakroere
i udvalget. SIF KBH’s bestyrelse lovede at undersøge mulighederne nærmere, samt at
komme tilbage med et forslag til, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
C. Regnskabet.
Søren Munk Madsen fremlagde regnskabet.
Regnskabet godkendtes.
D. Behandling af forslag.
Der var 2 forslag til behandling. Bestyrelsens første forslag til ændring af vedtægterne var som følger: § 3A 1 ændres til: ”Personel ansat/tjenstgørende i forsvaret og
ansatte i SIF KBH.
Det andet forslag til ændring af vedtægterne var som følger: §2 stk. 1 ændres til: ”At
fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret.
Begge forslag blev vedtaget.
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E. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Ingen.
F.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Formand
Næstformand
Kasserer
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-suppleant
B-suppleant
B-suppleant

SSG Kurt Bagge Rasmussen
Tandlæge Peter Wulff
OK Søren Munk Madsen
OK Kristen Trap
PL Arne Drygaard
OK Jens Peter Ditmar Andersen
KL Jan Henriksen
SSG Karsten Pittersen
MATRF Frank Caspersen
Egon Persson
Leif Hartmann
SG Mads Meinche

G. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor
Axel Svendsen
Revisor
John Thomassen
R-suppleant
Per Fl. Jensen

Valgt til
2007
2006
2006
2007
2007
2006
2006
2007
2006
2006
2007
2006
2006
2007
2006

H. Eventuelt
Det lille antal fremmødte medlemmer til generalforsamlingen gav anledning til diskussion. Der var flere meninger om årsagen hertil, og Axel Svendsen foreslog, at
man evt. kunne vedlægge en lille slip til de medlemmer, der betaler kontingent pr.
giro og får et brev tilsendt én gang om året med en giro vedlagt, hvor man informerede om datoen for SIF KBH’s generalforsamling.
Erland Rieland havde haft problemer med at komme ind på SIF’s hjemmeside. Bestyrelsen lovede at efterprøve og give Erland besked.
Kurt Bagge Rasmussen nævnte, at det er første generalforsamling, hvor indkaldelsen
er foregået via SIF’s hjemmeside og de få Marineidræt der udsendes til tjenestestederne. Det lille fremmøde kunne være en grund til at finde på andre muligheder. Bestyrelsen har behandlet denne mulighed og overvejer at sende indkaldelsen ud til dem
der er tjenstgørende. Det er bestyrelsen magtpåliggende, at det ikke er dårlig kommunikation, der er skyld i, at man er så få medlemmer til at tage beslutning om de ting,
der besluttes på generalforsamlingen.
Thomas Letholm foreslog at sende indkaldelsen ud til medlemmernes private mailadresser. Udvalgene skulle sende opdaterede mailadresser til sekretariatet.
Efter generalforsamlingen overraktes følgende hædersbevisninger:
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Søværnets Idrætsforening Københavns
sportsdykkerudvalgs vandrepokal
blev overrakt til
PL Arne Drygaard

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et beskedent traktement.
Der var 23 tilmeldt generalforsamlingen

SIF KBH Badmintonudvalget
Jeg var lidt for sent ude til at få indlæg i første udgave af Marineidræt, så vi starter
med et kort resume af aktiviteterne for sidste år.
Torsdag den 25. november afholdt vi juleturnering. Der var rigtig gang i den på banerne, hvor der blev spillet med klap for øjet, balloner bundet om hænderne, spillet
med den ”forkerte hånd” og med papir på nettet.
Efter alle disse fysiske udfoldelser var det tid til at få fyldt maven lidt op. Stort set
alle deltagere havde medbragt en lille ret, da køkkenet i Bræddehytten var under ombygning.
Det var en rigtig hyggelig aften, der sluttede lidt over midnat.
Klubturneringen blev fløjtet i gang tirsdag den 25. januar, og der blev spillet mange
gode kampe. Desværre måtte nogle kampe scratches grundet sygdom, men ellers blev
der gået til den, især i mix rækken var der nogle gyserkampe!
Resultatet blev:
Herresingle
Klaus Hjorth
Dennis Sørensen
Ulrik Jørgensen

Herredouble
Dennis Sørensen/Ulrik Jørgensen
Tomas H. Jensen/Kim Rasmussen
Benny Junker/Jørgen Bendtsen

Herredouble Single Boys
Kim Laugesen
Ole B. Hansen
Steen Jacobsen

Mix Double
Lotte Majholt/Ulrik Jørgensen
Bolette Marott/Rene Marott
Karen Sørensen/Jørgen Bentsen

Damedouble
Bolette Marott/Mia Heinecke
Lotte Majholt/Jane Madsen
Karen Sørensen/Ellen Stage
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Torsdag den 17. marts var der præmieoverrækkelse i Bræddehytten.

Efter præmieoverrækkelsen afholdt vi
medlemsmøde, hvor også det siddende
udvalg var på valg.
Vindere af klubturneringen, desværre var ikke alle tilstede!

Det nye udvalg består af:
Formand:
Mia Heinecke
Kasserer:
Johnny Madsen
Udv. medlem; Bolette Marott (også holdleder for Seniorhold)
Udv. medlem: Jens Søgård (også holdleder for Veteranhold)
Udv. medlem: Karen Sørensen
Efter en livlig debat om diverse emner på dagsordenen sluttede aftenen af med et let
traktement.
I KBKr turneringen er det ikke gået så godt i år. Der har været en del problemer med
at stille fuldt hold, hvilket også blev debatteret flittigt på medlemsmødet.
Seniorholdet sluttede som nr. 7 og skal dermed regne med at rykke 3-4 rækker ned!
Det er rigtig ærgerligt, da vi godt kan klare os, såfremt vi stiller med fuldt hold.
Også Veteranholdet rykker ned næste sæson, de sluttede på en 7. plads, og igen var
problemet at finde spillere til et fuldt hold.
I weekenden den 1-3. april fik vi besøg af badmintonudvalgene fra Frederikshavn og
Aarhus, SIF Mesterskabet i badminton skulle afvikles. Desværre var der i år ikke tilslutning fra Korsør, men vi håber, de melder sig igen, når vi næste år drager til Frederikshavn.
Der blev rigtig gået til den på banerne, der blev slidt og svedt, kæmpet og grinet!
Udenfor banerne blev der ivrigt fulgt med i kampene, samtidig med at dagens avis
blev læst og tørsten blev slukket.
Det blev en lang dag, inden de sidste kampe var færdigspillet! Flere af deltagerne
havde allerede været i badet, og stod pyntede til fest og heppede på de sidste spillere
på banen.
Resultatet af denne dags store anstrengelser blev:
Herresingle A
Dennis Sørensen, Kbh
Peter Korfits, Kbh
Preben Jensen, Frh

Herresingle B
Erik Bøgh, Frh
Tomas H. Jensen, Kbh
Morten Hansen, Frh
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Herresingle OB
Jesper Brasted, Frh
Rene Marott, Kbh
Freddy Nielsen, Frh

Herresingle V
Flemming Holmgaard, Arh
Iver Hansen, Frh
Jens Nielsen, Frh

Damedouble A
Bolette Marott/Mia H. Heinecke, Kbh
Ann Larsen/Gitte Winther, Frh
Susanna Graabæk/Janne Rasmussen, Arh
Herredouble A
Lars Hansen/Paw Nielsen, Frh
Klaus Hjorth/Peter Korfits, Kbh
Peter Erichsen/Preben Jensen, Frh

Damedouble B
Jane Madsen/Hanne Bertelsen, Kbh
Karen Sørensen/Ellen Stage, Kbh
Katja Jensen/Nicoline Ploug, Frh
Herredouble B
Tomas H. Jensen/Kim Rasmussen, Kbh
Brian Jensen/Morten Hansen, Frh
Peter Mouritzen/Aksel V. Hansen, Arh

Herredouble OB
Freddy Nielsen/Jesper Brasted, Frh
Johnny Høyer/Svend Winther, Frh
Steen Jacobsen/Kim Laugesen, Kbh

Mixdouble A
Gitte Winther/Paw Nielsen, Frh
Ann Larsen/Johnny Høyer, Frh
Lotte Majholt/Ulrik Jørgensen, Kbh

Mixdouble B
Karen Sørensen/Steen Jacobsen, Kbh
Mia H. Heinecke/Erik Østoft, Kbh
Hanne Bertelsen/Kim Rasmussen Kbh

Mixdouble C
Katja Jensen/Peter Erichsen, Frh
Ellen Stage/Anders Rasmussen, Kbh
Else Christiansen/Iver Hansen, Frh

Der kæmpes hårdt på banerne

Stemningsbillede fra aftenens sociale sammenkomst

Efter alle anstrengelserne på banen og et velfortjent bad - og for nogle også tid til et
lille hvil - var det tid til også at få lidt at spise.
Venskabsaftenen foregik i Bræddehytten, hvor der var dækket festligt op. Traktementet bestod af lidt laks til forret og derefter mexicansk buffet efterfulgt af kaffe og kage.
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Det hyggelige ved disse arrangementer er, at næsten ligegyldigt hvor trætte spillerne
er, når de sidste kampe er færdige, så liver de hurtigt op igen, så snart der bydes på
lidt mad og drikke.
Det er jo ingen skam at gå, når man bliver ”smidt ud” så festlighederne sluttede midt
på natten.
Næste morgen var der morgenmad i Cafeteriet, hvor alle fik mulighed for at tage afsked og sige på gensyn næste år, når turen går til Frederikshavn.
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til vore egne for indsatsen omkring tilrigning og oprydning efter arrangementet. Alt var stillet tilbage på plads, og der var ryddet op overalt.
Sidste arrangement for os i denne sæson bliver Anders Open, vor sæsonafslutning
som finder sted tirsdag den 7. juni. Vi håber selvfølgelig på at få lige så mange tilmeldinger til denne turnering som sidste år!
Husk også at besøge vor hjemmeside www.sif-idraet.dk/badminton, hvor de seneste
nyheder kan læses, og hvor I kan tilmelde jer nyhedsbrevet!
Benyt denne chance til løbende at blive orienteret om SIF’s aktiviteter, og dermed
også vore egne aktiviteter.
God sommer!
Mia Heinecke

SIF KBH - Cykeludvalget
Så er sæsonen endelig kommet i gang. Efter lang tid venten på at komme på landevejen, blev det pludselig snevejr, hvilket betød en udskydelse af sæsonstarten.
Vi træner onsdage kl. 17.00 (ca. 50 km.) og lørdage kl. 10.00 (60 – 80 km.). Træningen starter fra den Unavngivne plads på Kronprinsessegade i Nyboder.
Kom og deltag i træningen
Cykeltøj
I efteråret blev vi enige med SIF ARH og SIF FRH Cykeludvalg om at indkøbe ens
cykeltøj. Der blev herefter fremlagt bestillingssedler. Interessen var overvældende fra
samtlige udvalg, hvilket gjorde det muligt at bestille over 100 sæt cykeltøj (herudover
blev der indkøbt vinterjakker og lange cykelbuks).
Efterspørgslen har været så stor, at vi kun har et meget begrænset lager tilbage.
Der er ingen tvivl om, at cykeltøjet har synliggjort cykeludvalgene og bidraget med
medlemsfremgangen.
Sommertur
Som noget nyt har vi i år taget initiativ til en Sommertur, hvor medlemmer og familie
kan deltage. Sommerturen finder sted i perioden 2. – 9. juli og går til Obernai, Frankrig. Her får vi rig mulighed for at prøve bjergkørsel samt opleve Alsaces specielle
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atmosfære. I alt har 28 tilmeldt sig Sommerturen.
Er du interesseret i at deltage, undersøger vi gerne om der fortsat er mulighed for
indkvartering i Obernai.
Der er udarbejdet en folder omkring Sommerturen, som kan rekvireres hos formanden. Oplysninger kan også findes på vores hjemmeside www.sif-idraet.dk/cykling.
Jan Bøgsted
Formand

SIF KBH - Floorballudvalget
Floorballudvalgets første år overstået, og det har været en flot og lovende start på alle
måder.
Resultatmæssigt placerede holdet sig på en 2. plads i 3. division i Dansk Floorballunions Danmarksturnering, hvilket gav ret til 6 kampe om oprykning til 2. division.
Disse forventes afsluttet 8. maj og forhåbentlig med oprykning til følge. Holdets resultater kan følges på www.infosport.dk
Derudover har holdet deltaget og vundet i Dansk kadetstævne to gange og endvidere
vundet en firmaturnering i Lundtoftehallen.
Hvad angår medlemstallet ser det også fornuftigt ud. P.t. er der ca. 35 medlemmer,
hvoraf ca. 25 på skift er aktive for turneringsholdet. Der er dog stadig plads til og
brug for mange flere der har lyst til at spille floorball.
Der trænes hver tirsdag kl. 20-22.00 på Holmens Idrætsanlæg, og derudover bliver
der hver søndag spillet kl. 09.30-12.00.
Tirsdagstræningen er primært baseret på skud og teknik træning, modsat søndagen
hvor der deles to hold og spilles kamp hele formiddagen.
Er man i tvivl om hvad floorball egentlig er følger her nogle grundlæggende retningslinier:
• Spillet er, groft sagt, en blanding af det, der normalt kaldes hockey og af ishockey.
• Der er 5 spillere med stave og en målmand uden stav på banen af gangen.
• Banen har samme størrelse som en håndboldbane, og målene er 1,6 x 1,15 m.
Normalt spilles med bander, der er 0,5 m høje.
• Bolden må ikke tages med hænder, arme og hoved, undtaget herfra er målmanden, der må anvende hele kroppen.
• Slag på stave og modstandere er, ligesom hårde tacklinger, forbudt.
• Der spilles 3 x 20 minutter pr. kamp.
• Pga. det høje tempo og det offensive spil er der sædvanligvis 10-15 spillere
med til en kamp.
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• Spillet er den for tiden hurtigst voksende sportsgren i Danmark og er den største i bl.a. Sverige.
• Sæsonen kører fra september til april, hvor der spilles 16-20 kampe. Derudover
er der jævnligt diverse endagsstævner.
Skulle nogle have lyst til at lære spillet eller bare hygge sig og få en masse motion, så
mød op eller kontakt undertegnede eller en anden fra udvalget. Det eneste der kræves
er indendørs sko. På Holmens Idrætsanlæg har udvalget ekstra stave, der kan lånes af
nye spillere. Yderligere information kan findes på SIF hjemmeside.
Andreas Johansen
Formand

SIF KBH – Motionsudvalget
Opråb.
Hjælp til Holmens Mil
Onsdag d. 29 JUN. 2005.
Er du en af dem, som ikke skal løbe med, kan vi bruge din hjælp til afvikling af selve
løbet.
Vi skal bruge ca. 50 hjælper på dagen. Opgave uddeling finder sted på HIA kl. 16.30.
Som tak for hjælpen vil der efter løbet være noget at spise og drikke.
Desuden får du en flaske vin og muligheden for at deltage gratis i vores næste arrangement, som er Københavns kanonløb, Kastel løbet d. 06 SEP. 2005.
Hvis DU ønsker at hjælpe os denne dag, skal du tilmelde dig senest d. 22 JUN. hos én
af følgende:
Morten Müllertz, 32 66 45 61 eller mail TEK1111.
Karsten Pittersen, 32 66 45 54 eller mail TEK1104.
Ps. Alle oplysninger angående Holmens Mil kan fås hos Morten Müllertz og Karsten
Pittersen.

SIF KOR
Referat fra generalforsamling
REFERAT AF SIF KORSØR GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 17 MAR 2005
I Cafeteriet på Flådestation Korsør.
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Formanden bød velkommen til den 18. generalforsamling i SIF KOR. Også velkommen til bestyrelsen. Der var desværre ikke mødt nogle medlemmer op, så det var
en lille bestyrelse, der fortsatte generalforsamlingen.
a. Valg af dirigent.
Grundet den meget lille deltagelse blev det vedtaget, at formanden forsatte som dirigent.
b. Beretning.
Også i år vil jeg starte med vores medlemstal. Det er opgjort pr. 1/1 2005 til at være
603 medlemmer her i Korsør, en tilbagegang på 30 medlemmer i forhold til sidste år.
Når en forening mister medlemmer af den størrelse, bør man nok undersøge hvorfor.
Om det i dette tilfælde er den almindelige afgang fra Søværnet, eller om vi ikke er
gode nok til at holde på vores medlemmer, eller måske lidt af begge dele, det ved jeg
ikke, men det kan jeg jo opfordre den kommende bestyrelse til at undersøge.
Året har ellers forløbet som det har gjort det de sidste flere år, uden nogle nævneværdige forandringer. Badminton har spillet i vintersæsonen, og sportsfiskerne, som Gert
tager sig godt og kyndigt af, har været ude jævnlig hele året og dyppet snøren. Frømændene fra Flerkamp-udvalget hører man ikke meget fra, og fodbolden ligger helt
stille. Til gengæld har Golf-udvalget stor succes, og man er i gang med flere nye tiltag. Sejlsporten har desværre kun 1 enkelt mand, der sejler og passer båden, men det
gør han til gengæld også godt. Skytterne deltager primært i DMI stævner, hvorimod
ASO-udvalget hører man kun sporadisk fra. Så alt i alt en noget stille tilværelse.
Samarbejdet med flådestationens idrætsbefalingsmand er også forløbet godt. Han fik
sat mange gode ting i gang, men er desværre afgået, da der i den nye struktur ikke var
plads til ham. Det kan godt undre mig, især da forsvaret lægger stor vægt på fysisk
form og krav til sine ansatte. Ligeledes har de civil ansatte også fået gode tilbud om
motion. Sund Flådestation har også lagt sig selv midlertidigt i mølpose. I hele taget et
stort tilbage slagfor idrætten i Korsør, ligesom den var kommet godt i gang. Lad mig
også som en bemærkning i min sidste beretning som formand undre mig over de
idrætsfaciliteter, der ikke findes på Flådestationen. I 1992 fik jeg til opgave som formand for et kommissorium at udarbejde et forslag til idrætsfaciliteter på flådestationen. Dette blev gjort, men siden da er der intet sket. Hvorfor et tjenestested af vores
størrelse ikke har nogle idrætsfaciliteter, er mig en gåde, som jeg nok aldrig får svar
på.
Efter at Marineidræt er kommet på nettet, er antallet af trykte eksemplarer reduceret.
Her på flådestationen får vi leveret 200 stk. Disse har jeg en aftale med Helene på
vores postkontor om at fordele ud til alle postadresser, skibene inkl. Således håber
jeg, at alle bliver kendt med idrætsforeningen.
DMI har afholdt 2 kasserermøder. I det, som blev holdt i Slagelse, deltog undertegnede. Det var et godt møde, hvor nogle retningslinier for bl.a. afholdelse af stævner,
blev ridset op, og man kunne få svar på spørgsmål om økonomien. Det kedelige var,
at der ikke var mange foreninger der deltog. I januar gennemførte DMI et bestyrelsesseminar. Her var der bl.a. enighed om, at DMI er et breddeforbund, og at det er
der, vi skal have vores fokus. DMI arbejder for at idrætten skal blive et socialt sam-
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lingspunkt til gavn for forsvaret som arbejdsplads. DMI vil også arbejde for at de ordinære medlemmers pårørende kan blive ordinære medlemmer. Henset til den strenge
økonomi vil kvalifikationsstævnerne fra og med 2006 blive nedlagt. Man vil ligeledes
se på mulighederne for at gennemføre en ”idrætsuge”, hvor der afholdes flere DMI
stævner i samme uge ved samme myndighed.
SIF KOR afholdte tirsdag den 1. marts DMI Finalestævne i Volleyball. Med hjælp af
Idrætsbefalingsmanden (medens han endnu var tilkommanderet) og Fritz Lundfort fra
2. Eskadre, fik vi sat stævnet sammen, med bestilling af haller og dommere, indkaldelse af hjælpere og trykning af program og spilleplan. Gert tog sig af det økonomiske, og holdt styr på alle resultater. Stævnet startede aftenen før med en middag og
kammeratlig samvær. Dette blev vi nødt til at holde på Antvorskov Kaserne, da Flådestationen ikke har indkvarterings muligheder nok. Det ville ellers have været godt,
hvis Flådestationen havde haft en hal, samt indkvartering. Det ville have givet et godt
maritimt islæt i stævnet, således at man kunne se, at det her, kunne flåden også. Vi
gjorde det også, bare andre steder. Jeg har kun hørt godt om vores arrangement af
stævnet, så derfor tak til alle hjælperne for jeres indsats, tak til deres chefer for at frigøre dem og i øvrigt tak til alle andre der har hjulpet med til at få stævnet til at fungere. Det er jo en af foreningens formål at kunne afholde stævner.
Til slut tak til bestyrelsen og udvalgene for jeres arbejde. Dette var så min sidste beretning. Jeg vil godt sige tak for den tid jeg har været sammen med jer og håber på
mange år endnu, blot som menigt medlem. Jeg vil godt ønske foreningen held og
lykke fremover og håbe, at I vil sørge for, at den kommer godt gennem de kommende
svære og omskiftelige tider, som allerede er startet. Held og lykke og, med en lille
omskrivning fra en science-fiction film: Må vinden være med jer.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning og den blev vedtaget enstemmigt.
c. Regnskab.
Gert fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede de forskellige poster. Dette
gav ikke nogen anledning til bemærkninger. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.
d. Behandling af forslag.
Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændring:
- § 3 stk. A.1. ændres til: Personel ansat/tjenstgørende i forsvaret og ansatte i
SIF KOR.
- § 2 stk. 1. ændres til: At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor
forsvaret.
Begrundelse: For at være klar til at modtage nye medlemmer fra de øvrige værn,
når sammenflytning på flådestationen evt. sker.
Forslagene blev behandlet og vedtaget.
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dette punkt.
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f. Valg til bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand
Næstformand
Mogens Højstrup
Kasserer
B-medlem
Niels Jansson
B-medlem
Gert Hansen
B-medlem
Anita Christensen
B-suppleant
K-E. Tjustrup
B-suppleant
Peder Madsen

Valgt til:
Ingen blev valgt.
2007
Ingen blev valgt.
2006
2007
2006
2006
2007

g.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
Vibeke L. Olsen
Revisor
Jes Hansen
R-suppleant
Ingolf Knutson

2006
2006
2006

h. Eventuelt.
Den afgående formand måtte konstatere, at det ikke var muligt at finde en ny formand
og kasserer på denne generalforsamling. Det betyder, at foreningen ikke har nogen
ansvarlig for foreningen og økonomien.
Dette betyder bl.a., at vores tilskud forsvinder, d.v.s. vi kan ikke få nogen penge til at
føre foreningen videre, deltage i stævner eller arrangere stævner. F.eks. kan vores
skytter, der næsten altid kommer hjem med præmier fra DMI’s Landsskyttestævne,
ikke deltage mere. Vores våbentilladelse i foreningen vil også blive inddraget, og
hvad det betyder, har jeg endnu ikke fundet ud af, men det er nok noget med, at skytterne må melde sig ind i en anden forening.
Kan det være rigtigt, at Korsør som den eneste i Søværnet, har kastet håndklædet i
ringen og opgivet. Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Der må være nogen, militær
som civil m/k, der har lyst og energi til at lave dette stykke arbejde. Som en konsekvens af den manglende formand og kasserer holdes der en ekstraordinær generalforsamling med punkterne valg af formand og kasserer. Indkaldelse vil blive udsendt
hurtigst muligt. Jeg vil selv foreslå onsdag d. 20/4 2005.
Viggo Thorlacius
Afgående formand
På den ekstraordinær generalforsamling den 20. april blev følgende valgt:
Formand:
Kasserer:

Overassistent Gert Werner Hansen for 1 år.
OME Peder Madsen for 2 år.

Find de sidste nyheder på

www.sif-idraet.dk
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