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FORMANDEN
HAR ORDET!
Efterårets aktiviteter og opgaver.
Så er sommerferien for de flestes vedkommende ved at være overstået, og vi skal til
at se frem mod efterårets aktiviteter. Selvfølgelig er der mange der har brugt sommeren på forskellige idrætsaktiviteter, men det er nu vi skal til at trække de store læs. Vi
har store opgaver foran os, nemlig DMI’s Forbundsmesterskab i svømning (SIF
KOR), DMI’s forbundsmesterskaber i skydning (SIF KBH) og DMI’s forbundsmesterskaber i cross (SIF KBH), alle tre stævner, som kræver stor opbakning fra medlemmerne, for at stævnerne kan afvikles godt og professionelt. Så derfor vær klar til
at give en ekstra hånd ved afvikling af disse stævner.
For de forskellige udvalg i foreningerne er det næste års budget, der er ved at være
aktuelt, og herfra skal også lyde "god arbejdslyst", idet det er håbet at udvalgene i
forbindelse med budgetlægning vil se realistisk på, hvilke muligheder der er under
hensyntagen til SIF's samlede økonomi og udvalgenes eget særkontingent.
SIF’s foreninger skal også være klar til at optage de potentielle nye medlemmer. I den
forbindelse har SIF KBH allerede gjort tiltag til optagelse af de potentielle nye medlemmer fra Forsvarets Personeltjeneste på Holmen, bl.a. med forslag til ændring af
bestemmelserne og hvervekampagner. Også fra SIF FU ønskes de nye medlemmer
hjerteligt og sportsligt velkommen.
Kent Ravn

REDAKTØRENS
KLUMME
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 ud. Billeder fra aktiviteten er ønskelig,
men bedes sendt i sendt billeder i elektronisk form.
Indsendelse af indlæg til sker til:
SIF webmaster Jan Bøgsted
Elsdyrsgade 361 – 1324 København K
Tlf.nr. 3266 3850 (arb)/3332 2979 (privat)
E-mail: webmaster@sif-idraet.dk - FIIN: SOS-23A
Redaktøren
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INDHOLDSFORTEGNELSE
SIF adresser m.v.
Formanden har ordet!
Redaktørens klumme
DMI – Tilbud til alle i Forsvaret - Cykeltøj
SIF Landsmøde (referat)
SIF landsmesterskab i cykling
SIF landsmesterskab i sportsfiskeri
SIF ARH Cykeludvalget
SIF ARH Faldskærmsudvalget
SIF ARH Golfudvalget
SIF FRH Cykeludvalget
SIF FRH Sejludvalget
SIF FRH Skydeudvalget
SIF FRH Sportsfiskerudvalget
SIF KOR Skydeuvalget
SIF KBH Cykeludvalget
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SIF KBH Sportsfiskeriudvalget
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”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2005/2006
NR. / PERIODE

TIL REDAKTØREN

UDKOMMER

4/2005 - NOVEMBER
1/2006 - FEBRUAR
2/2006 - MAJ
3/2006 - SEPTEMBER

28. OKTOBER
4. FEBRUAR
13. APRIL
12. AUGUST

UGE 45
UGE 7
UGE 18
UGE 34

Tilbud til alle i Forsvaret.
Uanset om du cykler til/fra arbejdet, er interesseret i cykelsport eller noget
helt andet, så har du nu mulighed for at bestille cykeltøj med forsvaret.dk som
logo.

Læs mere på www.sif-idraet.dk
DMI Idrætsudvalg I
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Referat fra
SIF 18. Landsmøde
Kent Ravn bød velkommen til SIF FU’s 18. landsmøde.
Kent Ravn bød repræsentanterne fra de 4 foreninger velkommen samt æresmedlemmerne Johnny Bannow, Knud Sørensen, Egon Persson, Viggo Nielsen og Per Fl. Jensen. Desuden en velkomst til gæsterne Viggo Bøjsen, Ib Clausen, Jan Bøgsted samt
Tommy S. Hansen.
I årets løb har SIF mistet vor idrætskammerat Peter Bruhn Rieper. Kent Ravn bad
forsamlingen rejse sig op og holde et øjebliks stilhed. Æret være hans minde.
Valg af dirigent.
FU foreslog Tommy S. Hansen, som valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet jf. Fællesudvalgets vedtægter § 10.
Det blev konstateret, at de 4 foreninger var mødt med følgende stemmeberettigede
medlemmer:
Stemmeberettigede medlemmer
Århus
5
Korsør
2
Frederikshavn
2
København
5
FM Fællesudvalget
1
I alt

15

Der var ingen fuldmagter.
Dirigenten oplæste den udsendte dagsorden og konstaterede, at landsmødets kompetence strakte sig til at kunne træffe beslutninger i forbindelse med
-

fastsættelse af ens kontingent for foreningerne
valg af fællesudvalgsformand
ændringer i udvalgets vedtægter og
udvalgets opløsning

Søren Munk Madsen insisterede på, at man fulgte vedtægternes dagsorden. Dagsordenen beskrevet i vedtægterne blev derfor fulgt.
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Beretning
Kent Ravn havde følgende mundtlige beretning:
”Indledning
Indledningsvis vil jeg gerne sige tak til FU for det gode samarbejde. Selv om vi til
tider har en dagsorden, som ser ud til, at det højst kan vare en time, så varer det sjældent mindre end fire timer, hvilket betyder, at vi når rundt i alle hjørner, og de beslutninger vi tager, er beslutninger, vi fælles kan stå inde for.
Tak til foreningerne for ”at være vågne i timen”, og være opmærksomme på det som
rører sig i Forsvaret, og derved sørge for at få ændret bestemmelserne i tide, samt de
forskellige former for ”idrætsdage” der afholdes, og som gør SIF synlig i medlemmernes bevidsthed, og giver nye medlemmer mulighed for at finde ud af, hvad SIF
kan tilbyde dem. Tak for at SIF også er synlig i DMI, bl.a. ved afvikling af stævner,
både de stævner som er afviklet i 2004 og de stævner SIF’s foreninger har tilbudt at
afvikle fremadrettet.
Tak til udvalgene, hvor vi finder ildsjælene, og som sikrer, at der dyrkes så mange
forskellige idrætter i SIF.
Tak til Anni, som i 2004 har holdt sammen på SIF, under min udstationering til Århus, uden Anni’s loyalitet og ekstra arbejdsindsats, er det svært at overskue, hvor vi
så var henne.
Generelt
På foreningernes generalforsamlinger foretog alle foreningerne en ændring i ordlyden
af § 3.A.1. ”Personel ansat/tjenstgørende i søværnet” ændret til ”Personel ansat/tjenstgørende i forsvaret”, hvilket medførte at formåls §’en også skulle ændres til
”At fremme interessen for den frivillige idræt i forsvaret”.
Årsagen til disse ændringer er, at SIF’s foreninger må følge med de ændringer, som
der er i gang i forsvaret, og dermed give ansatte i forsvaret mulighed for at tilslutte
sig den stedlige forening, der hvor man for fremtiden skal gøre tjeneste.
På DMI’s bestyrelsesseminar i januar 2005, blev der netop opfordret til at gøre vores
foreninger mere åbne,
her påpegede man
netop SIF’s vedtægter,
især vedr. muligheden
for at vores familiemedlemmer kan være
medlem. Dette var også
i tråd med det, som de
operative kommandoer
ønskede, da man fra
deres
side
ønsker
idrætsforeningerne,
som et udvidet netværk
for de ansattes familier,
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dette også set i lyset af de mange udsendelser til international tjeneste.
DMI har på repræsentantskabet 16. april 05 valgt ny formand, idet GM Karsten Møller af tjenstlige årsager ønskede at fratræde, og ny formand blev Stabslæge Erik Darre.
For DMI har foreningernes øgede kontingent betydet, at DMI nu igen har en god
økonomi, (SIF har betalt 33.082 kr. i 2004), men tilskuddet fra DIF beskæres fra
2007 over en fem års periode med op til 500.000 kr.
For at være på forkant med denne udvikling besluttedes det på bestyrelsesseminaret
at nedlægge eliteudvalget og overføre biatlon-orienterings landsholdet til feltsportsudvalget. Koordinationsudvalget blev ligeledes nedlagt, og den udadrettede virksomhed til udvalg og foreninger blev overført til DMI’s kasserermøder som på sigt omdøbes.
DMI har også skiftet præmier til noget mere tidssvarende f. eks. håndklæder, krus o.
lign., med lager hos firmaet.
I DMI’s sekretariat har Hanne Puggaard overtaget medlems-/kontingent registreringen, hvilket fungerer godt.
DIF og DGI har skiftet forsikringsselskab fra Alm. Brand til TRYG, idet man håber
på at kunne imødegå en forsikringsforhøjelse (DMI betaler i 2005 ca. 101.000 kr.).
Skiftet har også betydet, at rejseforsikring for idrætsrejser er bedre dækket.
Marineidræt
I forbindelse med bortfald af portotilskud, var 2004 året, hvor vi skulle finde ud af at
få fordelt Marineidræt. Efter en lidt vanskelig start, hvor vi fik trykt for mange (1000
stk.), som foreningerne selv skulle fordele, med det resultat at de bare lå og flød alle
vegne eller blev smidt ud i stakkevis er vi p.t. endt på 700 stk., som ser ud til at være
der omkring vi ender.
I Marineidræt kunne det ønskes at flere skrev indlæg, og holdningen i SIF FU er, at
når et udvalg modtager tilskud, så skrives min. en artikel til Marineidræt på årsbasis,
og Landsmesterskaberne skal medføre en artikel i Marineidræt. Skulle man have brug
for lidt historisk materiale, så står der på SIF sekretariat Marineidræt fra 1972 og til
dato, derudover har Marinens Bibliotek materiale længere tilbage.
Hjemmeside
Marineidræt er nu også at finde på vores hjemmeside ”sif-idraet.dk”, hvor Jan Bøgsted vores webmaster har lavet en ny opsætning, så siden har et mere ”up to date” udseende, ligesom man kan tilslutte sig SIF nyhedsbrev, hvilket betyder, at man automatisk modtager nye indlæg o. lign. på hjemmesiden.
I forbindelse med opdatering af hjemmesiden er det vigtigt, at foreningerne er
opmærksomme på at opdatere til Jan, når der sker ændringer i udvalg o. lign.. Det er
også vigtigt, at sådanne ændringer tilgår SIF sekretariat, da Anni er redaktør på vores
”hand out” (”det gule hæfte”) om SIF’s foreninger, til udlevering til potentielle nye
medlemmer og andre interesserede.
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SIF økonomi
SIF har en god økonomi, hvilket vil fremgå, når regnskabet fremlægges, og for at så
mange som muligt kan få glæde af overskuddet, er midlerne overført til projektkontoen.
Fra projektkontoen er der i 2004 udbetalt 3.250 kr. til Landsmesterskabet i Golf og til
SIF FRH er ydet 4.580 kr. til en cykelholder til en anhænger for 8 stk. cykler.
Det er samtidig i FU besluttet, at ansøgninger til projekter skal være FU i hænde senest 14 dage før FU-mødet.
Der har i FU også været drøftelser vedr. tilskud til spilledragter o. lign., og den generelle indstilling har været, at der kun i meget begrænset omfang ydes tilskud til dragter, da FU’s indstilling er, at en dragt er en meget personlig ting, samt at en manglende spilledragt ikke umiddelbart forhindrer idrætsudfoldelse.
Landsmesterskaber
De landsmesterskaber, som er afviklet, har fungeret godt, og det har for de flestes
vedkommende lykkedes at holde sig inden for budgettet (7.000 kr.), dog skal det siges, at Golf har haft så stor succes, at der årligt ydes et ekstra tilskud, efter ansøgning
hver gang (op til 5.000 kr.). Derudover er der også ydet støtte til SIF FRH’s aktivitetsdag.
I forbindelse med Landsmesterskaberne er det vigtigt for arrangøren, at der budgetteres med indkvartering, idet vi ikke for fremtiden kan forvente, at vi kan overnatte gratis.
Fremtid
Vi (SIF KBH) har fra Kristen Trap modtaget forslag til ændring af vores bestemmelser, en ændring som har følgende begrundelse:
1. Alle skal føle et forhold til Holmen som tjenestested i forsvaret og ikke specielt
Søværnet.
2. Foreningen skal understøtte forsvarets idrætspolitik.
3. Vedtægterne skal være demokratisk opbygget, d.v.s. så tæt på de krav, der er
gældende ude i samfundet for en folkeoplysende idrætsforening (Folkeoplysningsloven)
Dette forslag kunne meget nemt også være aktuelt for de øvrige foreninger, men det
er under alle omstændigheder et område, hvor vi skal fare med lempe, idet det formentlig også vil betyde, at vores navn skal ændres.
I samme forbindelse skal der også tages stilling til SIF FU’s fremtid.
Der er for mig ingen tvivl om, at det for en periode er slut med at sejle rundt i roligt
vand, vi skal igennem en del stormvejr, og vi vil også tage en del vand ind over, men
med et fornuftigt fremadrettet bestik skal vi sammen nok komme igennem.”
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Willy Kristiansen, SIF FRH, bemærkede, at der i den skriftlige beretning i oversigten
over uddelte hædersbevisninger manglede navns nævnelse af personer, som i Frederikshavn var blevet tildelt henvis guldmanchetknapper og sølvemblem. Kent Ravn
beklagede fejlen.

Marineidræt 3/2005- * 8 *

Leif Hartmann kommenterede
situationen
omkring
Folkeoplysningsloven
og
FKO’s idrætspolitik. Han
mente, SIF kunne komme i et
dilemma, idet vi jo benytter
forsvarets faciliteter, når vi
dyrker vor idræt, og ofte uden
at betale for det.! Han
kommenterede ligeledes det
paradoksale i, at de operative
kommandoer giver udtryk for
at være med på idéen med at
give de ansatte i forsvaret mulighed for at tilslutte sig den stedlige forening og ligeledes at gøre foreningerne mere åbne og give mulighed for familiemedlemmer at blive
medlemmer, men samtidig mente han, de agerer modsat, når de har mulighed for at
påvirke de personer, der tager de endelige beslutninger. I dag er det blevet således, at
man er begyndt at betale for næsten alt. F.eks. for værelser i forbindelse med stævner.
Her nævnte Leif Hartmann SIF KBH’s landsmesterskab i badminton, som blev afviklet på HIA på Holmen. I år måtte man betale fuld pris for indkvartering på Marinestationen. Det er aldrig sket før. Derfor mente Leif Hartmann, at man lige så godt kunne
åbne for Folkeoplysningens muligheder.
Kurt Bagge Rasmussen havde en tilføjelse til ovennævnte. Han understregede, at det
FKO ønsker er, at familiemedlemmerne kan blive ordinære medlemmer. Og ordinære medlemmer kan deltage i alle former for stævner. Derved kan man komme i den
situation, at man pludselig skal til at afholde stævner i ungdomsrækker, børnerækker,
seniorrækker osv. Der kan komme et helt andet klientel, som der skal holdes stævner
for, hvilket jo vil drage det økonomiske aspekt ind i hele problematikken.
Willy Kristiansen havde en kommentar til formandens bemærkninger omkring indlæg
i Marineidræt. Willy savnede et par indlæg sendt fra et af sine udvalg, som ikke var
blevet bragt i bladet. Jan Bøgsted beklagede fejlen.
Søren Munk Madsen spurgte, om det havde konsekvenser for de udvalg, der undlod
at komme med indlæg til Marineidræt. Hertil svarede Kent Ravn, at det havde det
ikke p.t.
Willy Kristiansen nævnte, at man i Frederikshavn, på de budgetmøder man har med
hvert enkelt udvalg, gør det klart for udvalgene, at man forventer indlæg til Marineidræt.
Søren Munk Madsen spurgte, om det var muligt at få tilsendt den skriftlige beretning
endnu tidligere end hidtil. Kent Ravn svarede, at det ville man meget gerne tilstræbe
at gøre til næste år, men tidspunktet for fremsendelsen af beretningen er afhængig af
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hvornår man modtager informationer om årets mange sportsresultater. I år havde det
været et stort problem at finde et sted at få trykt beretningen overhovedet.
Beretningen godkendtes.
Regnskab.
Viggo Thorlacius gennemgik regnskabet. Efter diverse kommentarer og spørgsmål
fra forsamlingen som Fællesudvalget tog til efterretning blev regnskabet sat til afstemning.
Regnskabet blev godkendt med stemmerne 14 for 1 imod.
Behandling af forslag
Dirigenten orienterede forsamlingen om følgende:
”Jeg har ikke kunnet finde noget i vedtægterne om termin for indsendelse af forslag,
hvilket jeg tolker derhen, at der kan stilles forslag til behandling uden forudgående
varsel. Til gengæld skal det foregå under dette punkt og med respekt for landsmødets
kompetence.
Kommer man udenfor denne kompetence, kan der udelukkende skabes enighed om,
at de repræsenterede foreninger bringer emnerne hjem til godkendelse på egne generalforsamlinger.”
Egon Persson havde følgende forslag til § 13.: ……..”Det foreslås, at revision udføres af 1 person fra hver afdeling, så man dermed sparer 18.200,- kr.”
Efter nærmere diskussion trak Egon Persson dette forslag tilbage.
Egon Persson havde herefter følgende forslag: ” …. Regnskabet kan revideres af en
statsautoriseret/registreret revisor”.
”Kritisk revision udføres af to personer fra foreningerne uden for Fællesudvalget
valgt på landsmødet”.
Efter nærmere diskussion trak Egon Persson også dette forslag tilbage.
Herefter havde Egon Persson følgende forslag:….”regnskabet kan revideres af en
statsautoriseret/registreret revisor.”
Forslaget blev sat til afstemning og blev forkastet med følgende stemmefordeling: 3
stemte for, 9 stemte imod og 3 stemte hverken for eller imod.
Kurt Rasmussen understregede, at det var en meget uheldig procedure, man havde
valgt, ved ikke at forhåndsorientere om ovennævnte ændringsforslag. Man burde give
samtlige deltagere en chance for at være lige godt forberedte og derved give deltagerne mulighed for at kunne tage stilling til forslagene på en god og saglig baggrund.
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Man ville undgå nogle ”hovsa” beslutninger, som behandlingen af fremsatte ændringsforslag havde givet anledning til.
Kurt Bagge Rasmussen opfordrede til, at Fællesudvalgets vedtægter blev ændret, så
man fremover fik eventuelle forslag fremsendt i god tid før landsmødets afholdelse.
Kent Ravn tog dette til efterretning.
Kontingentfastsættelse
Viggo Thorlacius foreslog uændret kontingent til SIF.
Leif Hartmann mente, man burde ændre vedtægterne omkring landsmødets dagsorden, således at man ikke stemte om kontingentfastsættelsen før fremlæggelse af Fællesudvalgets budget.
FU tog dette til efterretning og henviste til, at man faktisk havde den ønskede dagsorden med til landsmødet – se uddelte program – men desværre ikke havde fået det rettet i vedtægterne. Efter ovennævnte kommentarer blev kontingentfastsættelsen sat til
afstemning.
2 stemte imod og 13 for den foreslåede kontingentfastsættelse.
Forelæggelse af Fællesudvalgets budget.
Viggo Thorlacius gennemgik Fællesudvalgets budget for år 2005.
Valg af Fællesudvalgsformand
Kent Ravn valgtes som formand med akklamation.
Dato for landsmødet i år 2006
Man vil hurtigst muligt søge om lån af faciliteterne på ASO den 28. – 29. april 2006.
Eventuelt
Tommy S. Hansen anmodede Fællesudvalget om hurtigst muligt at få vedtægterne
bragt ”up to-date” således, at de svarer til den virkelighed vi lever i.
Tommy anbefalede, at man flyttede datoen for landsmødet, såfremt det er et problem
at nå at få tingene sendt ud til tiden.
Jan Bøgsted efterlyste mange flere indlæg til Marineidræt. Meget gerne indlæg med
billeder fra de forskellige aktiviteter. Jan Bøgsted opfordrede forsamlingen til at
komme med kommentarer til Marineidræt, såfremt man har nye ideer med hensyn til
bladet. Desuden nævnte Jan Bøgsted, at der er blevet oprettet et nyhedsbrev på
hjemmesiden, som man kan tilmelde sig. Det gælder for alle!!!
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Efter diverse diskussioner landsmødet igennem advarede Johnny Bannow forsamlingen til ikke at presse for hårdt på, overfor de personer, der til daglig maser på med at
få idrætsforeningen til at fungere så gnidningsløst som muligt. Johnny Bannow kastede ligeledes et forslag op omkring påklædningen til SIF’s landsmøder. Johnny
mente måske, at man burde markere landsmødet lidt mere end hidtil – og ikke betragte det som et sportsstævne eller lignende.
Dette forslag faldt ikke i helt god jord, og påklædningen er stadig op til hver enkelt
deltager.
Johnny Bannow benyttede lejligheden til at takke Jan Bøgsted for det store arbejde,
han udfører, for at få Marineidræt og SIF hjemmeside til at fungere. Johnny understregede, at medlemmerne skal huske på, at uden indlæg fra dem, er det meget svært
at være henholdsvis redaktør og webmaster.!
Viggo Thorlacius deltog som formand for sidste gang på landsmødet. Viggo pensioneres ultimo 2005, og der er valgt ny formand i SIF KOR. Gert Werner Hansen overtager efter Viggo. Viggo Thorlacius takkede for de mange gode oplevelser, han har
haft gennem tiderne, både som formand for SIF KOR, medlem af Fællesudvalget
samt oplevelserne i DMI.
Egon Persson udtrykte glæde ved at få mulighed for at deltage ved SIF landsmøder,
som altid indeholder en saglig debat. Det mente Egon også, var tilfældet i år, selv om
der havde været ”følsomme” emner på programmet. Der sker så store ændringer i
foreningerne fremover, at det er relevant at få tingene vendt her i forsamlingen. F.eks.
en risiko for at skulle til at ændre navnet på foreningen.
Kurt Bagge Rasmussen henledte opmærksomheden på, at SIF KBH er under et stadig
pres, bl.a. fra FPT, som er meget ”oppe på mærkerne”. Der har været mange henvendelser på sekretariatet, og vi føler, vi meget hurtigt kan komme i mindretal på Holmen. Derfor har SIF KBH taget initiativ til at invitere alle de nye tilflyttere på Holmen til en introduktionsdag, hvor udvalgene og bestyrelsen, samt Anni, vil forsøge at
informere så bredt som muligt om de muligheder og faciliteter der eksisterer på Holmen med hensyn til at dyrke idræt i fritiden. På denne
baggrund bliver vi måske nødt til at forholde os til et evt.
navneskift, tingene går så stærkt, at vi kan blive indhentet af
den virkelighed, som er en realitet på Holmen i dag.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Følgende hædersbevisninger blev tildelt:
Søværnets Idrætsforeningers Lederpris:
Flemming Pallesen, SIF ÅRH
Ørnens Idrætslegat:
Thomas Letholm Nielsen, SIF KBH
Flemming Pallesen fik
tildelt SIFs lederpris.
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SIF landsmesterskab i
cykling
SIF FRH Cykeludvalg afholdte lørdag den 20. august SIF landsmesterskab i cykling.
Der var høj solskin fra en udsædvanlig skyfri himmel. Deltagerne fra København og
Århus var ankommet og indkvarteret dagen før. Vi mødtes til morgenmad på cafeteriet og under morgenmaden fik alle en god cykelsnak og dagens program blev gennemgået.
Efter morgenmaden tog
vi til startområdet på
Øksnebjerg, hvorfra det
første løb, enkeltstarten,
skulle afgå midt på
formiddagen.
Københavnerne og
Århusianerne cyklede til
startstedet. Hvorimod
Frederikshavnerne tog
bilen for at spare på
kræfterne.
Starten og løbet forgik planmæssigt og kun 2 punkteringer holdt løbet fra at være perfekt. Turen gik fra Øksnebjerg til Hørby og retur til Øksnebjerg, i alt ca. 18 km.
Efter frokosten, som Viggo havde arrangeret på Flådestationen, drog vi atter til startområdet for at afvikle linieløbet. Ingen nævneværdige uheld overskyggede det fantastiske solskin, og alle gennemførte den krævede rute. Turen gik fra Øksnebjerg til
rundkørslen ved Møllehuset, herfra tilbage til Øksnebjerg og videre mod Hørby og
retur til Øksnebjerg. Denne rute blev kørt 2 gange, en distance på ca. 58 km.
Mesterskabet blev afsluttet med en festmiddag om aftenen, hvorunder præmieoverrækkelsen fandt sted.
Under festmiddagen underholdte J. Bøgsted om den netop afholdte Sommertur til
Frankrig.
Resultater:
Enkeltstart:
Herre senior:
1. Anders Nissen, SIF KBH – 31:40
2. Mads Damsgaard, SIF FRH – 32:20
3. Tom Jeppesen, SIF FRH – 33:16

Herre Old Boys/veteran
1. Palle Andersen, SIF FRH – 31:00
2. Jan Bøgsted, SIF KBH – 31:18
3. Vagn Frandsen, SIF Arh – 31:30
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Linieløb:
Herre senior:
1. Anders Nissen, SIF KBH – 1:39:52
2. Arne Drygaard, SIF KBH – 1:49:30
3. Michael Wils, SIF ARH – 2:10:45

Herre Old Boys/veteran
1. Vagn Frandsen, SIF ARH – 1:34:40
2. Palle Andersen, SIF FRH – 1:34:42
3. Jørn-P. Larsen, SIF KBH – 1:34:58

Holdmesterskab:
1. SIF KBH – 4:54:40
2. SIF FRH – 5:14:56
3. SIF ARH – 5:20:24
Henrik Hugger

SIF landsmesterskab i
sportsfiskeri
Landsmesterskab i Sportsfiskeri 2005.
Fredag 27. maj 2005 blev kursen sat mod Bøstrup Depot, hvor de forskellige hold fra
SIF skulle mødes for at deltage i årets landsmesterskab i Sportsfiskeri, der skulle foregå på Storebælt med AXEL EMIL. Depotet der nu ikke mere er bemandet skulle
virke som station for ophold og udgangspunkt for konkurrencen.
Det hele blev meget kyndigt styret og kørt af Gert og Jes. En stor tak til begge for
deres indsats.
Fiskeriet startede lørdag kl. 0700 med afgang Korsør. Vejret var, inde i havnen, meget fint, og det var det også udenfor, men den enorme strøm i vandet, var der ingen,
der havde regnet med. Fisk blev der fanget, men det krævede sin mand.
Om aftenen et herligt arrangement ved bordet, hvor der blev serveret en flot middag.
Endnu engang tak fra os i SISU KBH.
Viggo
Referat af landsmesterskab i sportsfiskeri 2005 set med Frh-øjne.
Fredag den 27. maj kl. 13 afgik
frederikshavnerholdet fra
flådestationen.
Holdet bestod af Knud, Jørgen,
Carsten og Finn. Mogens Madsen var
med som reserve.
Der var fint vejr til køreturen, men
med lidt træls kø-trafik fra Hedensted
til lige efter Vejle samt over Fyn. Vi
ankom til Bøstrup (ved Slagelse) først
på aftenen og blev indkvarteret der.
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Derefter lidt hyggesnak og en pølse inden vi tørnede ind for natten. Vi skulle op allerede lørdag morgen kl. 0500.
Efter morgenmaden plus en enkelt lille én lørdag morgen, kørte vi til Korsør for at
påmønstre det gode (og ikke mindst gamle) skib Aksel Emil. Turen til fiskepladserne
var såmænd ikke særlig lang, så vi kom tidligt til at arbejde med stængerne. Arbejdes
skulle der, for fisk var der sørme ikke ret mange af. Omgivelserne var dog ret imponerende – her tænkes på Storebæltsbroen, som vi gang på gang drev ind under. Vejret
var godt, så noget af tøjet måtte smides i løbet af dagen. Værst var det, da vi landede i
Korsør igen ca. kl. 14. Da vi kom i land, var det som en bageovn.
Resultatet af anstrengelserne var ikke noget særligt at skrive om, men det lykkedes da
to mand fra frederikshavnerholdet at slæbe holdmesterskabet hjem. Derudover fik vi
en SIF mester.
Lørdag aften: Spisning (vildsvin m.m.) - dejlig mad i øvrigt og ellers alm. hygge til
vi tørnede ind.
Søndag morgen: Morgenmad – lidt snak – og så ellers hjemover. Landede i Frederikshavn ved tolvtiden.
En stor tak til de gamle kendte fiskekammerater fra Korsør, der endnu engang fik
stablet et fint arrangement på benene. At der kun var få fisk, kan de jo ikke klandres
for.
Håber Århus bliver klar til at køre arrangementet i 2006.
Med venlig hilsen
Finn Egebjerg

SIF ARH
Cykeludvalget
SIF mesterskaber i cykling Frederikshavn 20/8
Vi tog 3 mand afsted til Frederikshavn (Michael, Vagn, og undertegnede) for at deltage i årets mesterskaber sammen med vores gode cykel-kolleger fra Frederikshavn
og København.
Det var første gang at et sådant
arrangement blev afholdt inden for
søværnet.
Cykelafdelingen i det nordlige, havde
stablet et rigtigt godt arrangement på
benene,
hvor der også var lagt vægt på det sociale, med middag lørdag aften.
Ruten var henlagt til kuperede område
syd for byen.
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Start og mål foregik fra p-pladsen Øksnebjerg. (95 m. over havet)
Enkeltstarten gik til Hørby og retur (18 km)
Linieløbet slog lige en sløjfe ned ad Pikkerbakken til rundkørslen, og så tilbage mod
Hørby (skulle gennemkøres 2 gange) i alt 53 km. undervejs kørte vi igennem Understed, som hurtigt blev omdøbt til Ondested pga. den lange seje bakke som gik
igennem byen.
Vi var delt op i to grupper, senior
under 40 år, og oldboys over 40 år.
I enkeltstarten fik Vagn en 3. og jeg
selv en 4. plads i oldboys
I linieløbet vandt Vagn, efter en hård
dyst med Palle fra Frederikshavn, Jeg
selv fik
igen en 4. plads. TILLYKKE VAGN.

Vagn SIF mester 2005.

Michael blev nr. 3 i senior (de var 3) han blev klappet i mål, godt kæmpet Michael.
Husk det gælder ikke om at vinde, men om at deltage.
Efter løbet var der tid til et bad, afslapning og en cykelsludder, inden vi gik til bords.
Der ventede helstegt pattegris til alle, og medaljer og præmier til de bedste ryttere.
Tusind tak til Jer i Frederikshavn for et rigtigt godt arrangement, og tak til alle for en
rigtig god weekend, og en fair dyst.
Lars Juel Nielsen
Sif Aarhus

SIF ARH
Faldskærmsudvalget
Som lovet tidligere, stillede SIF Århus med 2 hold til årets DMI forbundsmesterskab
i faldskærmsudspring – NAVY BOYS 1 og NAVY BOYS 2

NAVY BOYS 1: Kent Mattesen,
Flemming Hansen og Joe

Leif, Joe, Flemming og Flemming

Marineidræt 3/2005- * 16 *

Mandag den 23. maj blev SIF Århus faldskærmsspringerne samlet meget tidligt og vi
rullede hastigt nordpå til Flyvestation Ålborg, hvor årets DMI forbundsmesterskab
skulle afvikles den 23. og 24. maj. Arrangøren i år var Hærens Logistikskoles Idrætsforening og Q-faldskærmscenters faciliteter blev benyttet.
Vejret så ellers rimeligt ud, men vi tog vist nogle skyer med fra Århus, som drillede
os lidt om eftermiddagen. Efter den officielle åbning af stævnet, gik flyene på vingerne, der var lejet 3 fly til afvikling af mesterskabet. Efter 1,5 runder præcisionspring, åbnede det op i de øverste etager, og vi overgik straks til formations cup og
det gik virkelig stærkt med 3 fly, selv om det ene klagede voldsomt på grund af et
meget træt næsehjul. Flyet blev da også til sidst taget ud.
Chefen for logistikskolen ankommer i
tanddem for åbning af stævnet

Morgen parole og åbning af stævnet

Hmmm….

Kent Mattesen i ny stil til præcisionspring

Ja, det er nu benene du skal ramme
med

Kent Mattesen i ny præcisionsstil – ganske effektivt.
Det gav da en 4. plads.
I juni blev han nummer 2 i Haralds minde cup i SIF
ÅRH præcisionsskærm, men det vides ikke om han
brugte den nye stil?

Tumultagtige scener kunne også opleves

Efter 3 runder i præcisionspring og 4 runder i formationspring, kunne der udpeges
vindere. I individuel præcision klasse 3 (skærme under 250 ft2) vandt Joe en flot førsteplads, skarpt forfulgt af Kent på en fjerdeplads, Leif på en femteplads og Wils på
en tolvte plads. Der deltog 23 springere i denne klasse.
I hold præcision blev NAVY BOYS 1 nummer 6 og NAVY BOYS 2 nummer 14.
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I formation cup tog NAVY BOYS 1 sig af anden pladsen, med 17 point. JGKI-1
snuppede førstepladsen med hele 29 point og på tredjepladsen MIX med 16 point.
Der var 11 hold i formations cuppen.

Formations cup vindere

En glad Joe med førstepræmien

En stor tak til Hærens
Logistikskoles Idrætsforening for et godt og professionelt
gennemført arrangement.

SIF Århus
faldskærmsspringere

Af Flemming Pallesen

SIF ARH - Golfudvalget
I VANDMANDENS TEGN
SIF ÅRHUS arrangerer Værnenes Match i silende regn på Horsens Golfklubs bane.
(af Claus Holm Christensen, Formand SIF ÅRH golfafdeling)
Søværnet, Hæren og Flyvevåbnet mødtes til vandkamp i Horsens, med det formål at
gå 18 huller. For tredje gang i nyere tid blev værnenes match afviklet og denne gang
med SIF ÅRHUS som enearrangør. Normalt har FSN KAR og SIF ÅRH i fællesskab
arrangeret matchen. Værnenes match går i sin enkelhed ud på, at spillernes scores
lægges sammen, der tages et gennemsnit og det værn med det bedste gennemsnit har
vundet håneretten og pokalen.
Søværnet på hjemmebane?
I alt 85 golfspillere fordelt på de tre værn og alle landsdele havde sat hinanden i
stævne på den normalt gode bane i Horsens. Da SVN skulle forsvare pokalen fra sidste år, blev SVN allerede under introduktionen til matchen klandret for at have
hjemmebane, pga. den kraftige regn og vind. Der var intet der tydede på sommer –
men matchen skulle jo gennemføres, også for de der ikke havde regntøj med. SIF var
repræsenteret ved i alt 14 spillere fra afdelingerne i KBH, KOR og ÅRH. Alle gjorde
en super indsats for at holde grejet tørt og humøret højt for at sikre sejren igen. Det
lykkedes – ikke. Flyvevåbnet vandt pokalen tilbage; bedre gik det dog i den individuelle konkurrence, hvor SIF heldigvis kunne tage lidt bedre for sig af retterne.
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Resultater
Holdmatch

1. Flyvevåbnet
2. Søværnet
3. Hæren

25,4 point.
24,9 point.
24,1point.

Hæren kunne sandsynligvis have vundet, hvis ikke tre af deres spillere havde givet op
pga. vejret.
Individuelt:
A-række (HCP 0-18):
1. Torben Kjærullf, SIF ÅRH – 32 point.
2. Claus Pieler, Flyvevåbnet – 31 point.
3. K.Stolze, Flyvevåbnet – 30 point.
4. John Kjær, Hæren – 29 point.

B-række (HCP 19-36):
1. Robert Andersen, Flyvevåbnet – 36 point.
2. Lars Hansen, SIF ÅRH – 35 point
3. Torben Skovhus, Flyvevåbnet – 32 point.
4. Henrik Nielsen, SIF ÅRH – 30 point.
SIF ARH
Efterhånden som sommeren går på held, stiger intensiteten i golfmæssig regi. For de
fleste er det også ensbetydende med, at svinget efterhånden ser helt fornuftigt ud. SIF
ÅRH GOLF har i forsommeren haft et golfarrangement i Mollerup Golfklub med 12
tilmeldte, som alle havde en dejlig dag. Det var bl.a. dejligt, at se pensionerede kollegaer og ægtefæller bakke op om arrangementet. Banen var sat op med en saftig rough
og en hel del vind, som bidrog til forholdsvis høje scores. Vinder blev Søren Vagnholm.
Den 24 MAJ deltog Lars Hjortholm, Steen Stylsvig og undertegnede i ESK 724 åbne
match i Himmelbjergets Golfklub. Lars vandt trøstepræmien for en ikke optimal run-
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de, hvor han dog kunne glæde sig over også at vinde tættest på hul 15 præmien. ESK
724 har gode sponsorer og præmierne er derefter.
Traditionen tro blev SIF Mesterskaberne afholdt i Korsør Golfklub. Den 4. august
drog fem glade og optimistiske golfere af sted mod Korsør. Så optimistiske, at jeg
ikke fandt det nødvendigt at medbringe pokalen, som Claus Christensen vandt sidste
år. På førstedagen var boldene sammensat med høj- og lavhandikappere, hvilket bl.a.
betyder, at man møder nye interessante mennesker. Det havde dog den konsekvens, at
runden tog omkring fem timer. Det påvirkede dog ikke Henrik Skovhus, der gik banen i 3 over par og således gik til handikap. Optimismen var i behold, da Henrik førte
med fire slag til nummer to.
Aftenen gik med fejring af Steen Himmerslev's fødselsdag. Henrik og undertegnede
(selvfølgelig kun for at støtte Henrik) checkede tidligt ind, hvilket medførte, at vi måske havde lidt mindre i hovedet fredag morgen end visse andre. Førerbolden gik ud
kl. 0810 i høj sol og let vind, perfekt for golf. På trods af meteorologernes forudsigelser, holdt det næsten tørt under hele runden. Min tiltro til Henrik dalede aldrig, men
anstændigheds vis fik vi tryllet pokalen frem, så den var klar til præmieoverrækkelsen. Henrik gik igen en flot runde på 4 over par og sluttede 10 slag foran nummer to.
Super. Tillykke.
Den 3. september gennemføres vores strygematch i Kolding Golfklub, hvor vi håber,
at mange af vores gamle og nye medlemmer stiller op til en god gang golf og hyggeligt samvær.
Sæsonen lakker desværre mod enden når SIF ÅRH GOLF deltager i DMI mesterskabet i Henne og Varde Golfklubber arrangeret af Oksbøl idrætsforening. Vi håber, at
golfsvinget til den tid er blevet endnu mere stabilt og arter sig i overensstemmelse
med, hvad vi selv tror vi kan.
Torben T. Kjærulff

SIF FRH Golfudvalget
Året første golfmatch for golfudvalget blev afholdt på Frederikshavn Golfklubs bane.
Vejret under matche viste foråret sig fra sin mest lunefulde side. Regn en stor del af
tiden, og en meget tung bane. Måske var det derfor, at ingen fik bedre end handicap.
Sidst på dagen klarede det op, og solen og
varmen brød frem og vi indtog Tut´s berømte
buffet i bistroen. Alle blev mætte og var
tilfredse.
Der var i alt 25 deltagere til matchen.
Ved indskrivningen
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Resultat:
Herre A
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Herre B
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Damer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Kenneth Brink
Michael Nielsen
Tommy Sørensen

34
34
31

Bedst de sidste 9

Niels Clausen
Palle Andersen
Johnny Kongsø

28
28
32

Bedst de sidste 9

Margit Mortensen
Anne Kofod
Ulla Skov

32
31
30
Med venlig hilsen
Tage T. Jensen

SIF FRH Sejludvalget
Så skete det igen - En af de store begivenheder skal foregå.
SIF mesterskabet i sejlsport skal løbne af banen. I Frederikshavn er der stor aktivitet,
for ikke kun skal sejlerne til København. Den blå eskadre skal også bruges, da der
ikke er både nok til rådighed på MAS HOLMEN
Så fredag er det afgang med 2 folkebådsbesætninger samt 1 yngling besætning.
Lørdag mødes alle sejler, hjælpere og dommere på havnen bag det gamle Margretheholm.
Her er der var fælles morgenmad og derefter
var der velkomst af formanden for sejlafdelingen i København. Så var der
lodtrækning om både, hvorefter der var
tilrigning, trimning og øvning, dette var ikke
så svært, det var jo bådtyper vi alle kendte,
hvad angik tilrigningen.
Trimning og øvning var et stort problem for
sejlerne, der kom fra Frederikshavn, idet vi jo
plejer at kunne se flaget, og ikke kun som en
rød klud, der hænger slapt ned af flagstangen.
Efter lang tids sejlads, når vi uden for indsejlingen til havnen, men her er det ikke
stort bedre, vandet er som et spejl, vi kan bare vente på en lille brise.
Der blev afviklede en sejlads, men da der var så stor spredning i feltet, at 3 folkebåde
ikke kom i mål inden for den fastlagte tid, stoppede man sejladserne denne dag.
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Vi forsøgte at nå i land så alle kunde deltage i den planlagte grill aften. Her nød alle
sejlerne en dejlig aften med god mad og
masser af gode sejlhistorier (nogle måske
lidt for lystfiskeragtige)
Søndag morgen, ja da eskadrechefen var
klar (sov godt) kunne alle komme over til
morgenmad på havnen (enkelte måtte
dog cykle) var vi klar igen til at stævne
ud på havet (sundet). Vi forelagte mod
syd, til ud for den nye Amager strand, vi
kunde fornemme vestkysten på
betonbunker, det var dog toiletbygninger
og der manglede den friske vind fra vest.
Sejles blev der, her må vi jo indrømme, at det med at
sejle for meget lidt vind ikke huer os fra det nordlige,
hvilke også kan ses på resultatlisterne. Der var ingen
ædelmetal til os, men vi fik dog nogen øvelse, som vi
havde brug for i ugen der kom, da de fleste af os skulle
deltage i forsvarsmesterskaberne men mere om det på
et senere tidspunkt.
SIF sejlere fra Frederikshavn

SIF FRH Skydeudvalget
Ja, så kom foråret endelig, og vi kom ud af vintersæsonen, som desværre bar præg af,
at der er alt for mange tilbud, og nok også en travl hverdag, så når man har fri, er der
ikke meget overskud til at tage på skydebanen. Det har heller ikke været så nemt, da
der til tider lå op til en halv meter sne på vejen, så var man nødt til at stille bilen ude
ved hovedvejen, og gå de ca. 300 meter igennem sneen.
Vi kæmpede os igennem nogle gange, og det var ”skidekoldt” om fingrene at skyde,
men det lykkedes da nogle gange i løbet af vinteren, ellers har vi deltaget i den lokale
finpistolturnering, med det overraskende resultat at vi fik en andenplads, ikke at vi
skød særligt godt, men lidt held er ikke at foragte, så da matchpointene blev talt op,
var det ikke så galt endda.
På riffelsiden er det gået bedre, i hvert fald rent resultatmæssigt, idet Knud har deltaget på hold sammen med folk fra Frederikshavns Skyttekreds, som vi har et nært
samarbejde med. Han tog først til Lind ved Herning, og der blev det til et Jydsk mesterskab individuelt på 10m luftriffel for Oldboys, og det blev også til et holdmesterskab. Næste udflugt gjaldt JM på 15m riffel cal22 i Aarhus, det gik ikke særlig godt,
en 5. plads. Det kan gøres bedre, så næste gang var DM i Vingsted, hvor vi tog ned
om fredagen. Vi havde lejet hytter, det var meget hyggeligt. Lørdag skulle der skydes
den første skydning i15m riffel (199 point) derefter mesterskab (200 point). Det var
lige nok til et mesterskab mere i Veteranklassen, men det indebar en finaleskydning
om søndagen, så det gav en tur mere til Vingsted, da vi kun kunne have hytten til lør-
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dag. Udpræget udtur, men når man er ude gælder det bare om at få skudt noget. Lørdagen blev der også skudt luftriffel på 15m. Det gik ikke så godt kun 197 point, men
nok til en mesterskabs skydning om søndagen. Så havde man noget at få tiden til at
gå med indtil finalen. I mesterskabet med luftriffel blev det til 199 point, så hovedskydningen skulle måske have været skudt om søndagen, men pyt samlet blev det til
en 4. plads. I finalen som var ret spændende blev det til en 6. plads med samme antal
point som nr. 4. Efter sådan en finale er man godt nok flad, den varer ca. en time, og
det er længe at holde koncentrationen oppe. Det var heldigvis ikke mig som skulle
køre hjem til Frederikshavn om aftenen.
Næste DM var i Aarhus på 10 m luftriffel, det var en rigtig feber skydning, bogstaveligt talt 39,1 i temperatur, og hoste, der kom heldigvis ingen hosteanfald under skydningen, og når man tager sig sammen kan det godt lade sig gøre 399 point! Det gav et
DM mere og da nr. 2 også var fra Frederikshavn med 397 point, og da tredjemanden
også havde skudt rimeligt, blev det også til et holdmesterskab. Derefter begyndte jeg
at hoste, så de andre truede med at jeg kunne få en plads på hængertrækket hjem, men
det hjalp ikke.
Den sidste begivenhed var DM på 15 m cal. 22 i Randers. Da vi ankom, så vi at der
var skudt 393 point, hvilket er et udmærket resultat. Det var allerede fredag eftermiddag, så da jeg havde afleveret et skive sæt, som så rimeligt godt ud, var det bare at
vente i spænding, indtil det havde været en tur igennem dømmemaskinen. Pludselig
stod der Knud Jensen øverst på listen, og vi fik bronze for hold. Se det var en god afslutning på en god sæson.
Årsagen til våbenskiftet (fra pistol til riffel) var et motorcykeluheld for ca. 5 år siden,
hvor jeg slog min højre skulder, og næsten ikke kunne løfte en pistol længere, (det er
blevet bedre nu), men skydes skulle der, og riffel kunne jeg løfte for der må man jo
bruge begge hænder. Men vi har planer om at komme ud til pistolstævner, så vi ses
derude.
Skulle der være nogen, som forvilder sig op til Frederikshavn og har lyst til at skyde,
så send en mail eller giv mig et ring. E-Mail: oz9dj@it.dk – tlf.nr. 9843 3323 eller
6133 2388.
Knud Jensen

SIF FRH - Sportsfiskerudvalget
Referat af havtur til Hertas Flak 26-6-2005
Vi, d.v.s. de 13 mand, der havde meldt sig til fisketur 26. juni, var heldige med vejret.
Turen blev ikke aflyst p.g.a. for meget vind, så hurra for det.
Kl. 0600 sejlede vi med det gode skib ”Sjælland” og Knud Erik som skipper ud fra
flådestationen. Foran os lå der ti timer på havet i flot solskin, så der var nok nogle,
der fik lidt sol i ”krydderen”.
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På vejen op til fiskepladserne bemærkede Knud nok så snusfornuftigt: ”Pyt med om
vi fanger noget – turen er såmænd pengene værd”. Det kunne han for så vidt nok have ret i – vejret var flot.
Startede fiskeriet på vrag, men det var vist mere til gunst for diverse grejhandlere forstået på den måde, at der vist var flere bundhug end hug. Lidt fisk blev det dog til.
Vragene blev droppet, og vi satte kursen mod flakket. Der kom der så til gengæld
gang i sagerne. Fisk var der masser af – dog mest torsk fra målsstørrelse og op. Ofte
havde vi både to eller tre fisk på ad gangen.
Med landsmesterskabet i frisk erindring var det jo en fornøjelse (undskyld Korsør) at
få kurven fyldt helt op med fisk, og det fik de fleste.
Nu kommer man jo ikke sovende til udbyttet – der skulle løbende renses fisk, og de
skulle helst anbringes på køl i sommervarmen, så alt i alt ”fast arbejde” – men herligt.
Ud over torsk blev der fanget enkelte makrel, lange, lyssej, mørksej, knurhaner samt
en enkelt fjæsing.
Vind og strøm tog en smule til sidst på turen men ikke alarmerende.
Kl. 1615 var vi tilbage på flådestationen efter en herlig og udbytterig fisketur.
Måtte vi få flere af dem fremover.
Med venlig hilsen
Finn Egebjerg

SIF KOR Skydeudvalg
Syd og midtsjællandske stævne i Korsør
Så var det atter tid til at deltage i Syd og midtsjællandske skydestævne.
Denne gang var det Slagelse Garnisions Idrætsforening der skulle stå for stævnet,
som blev afholdt på Korsør Skytteforenings baner.
Vi havde prøvet at sende indbydelser ud til det meste af Sjælland og sandelig om ikke
der var 2 nye foreninger der meldte deres ankomst med det resultat at vi var 44 skytter.
Dagen startede som sædvanlig med velkomst og en lille en til halsen, hvorefter vi
startede skydningen.
Fra SIF Korsør var vi 13 skytter tilmeldt og alle gjorde en rigtig god indsats, for vi fik
præmier i alle rækker.
Klasse 1
Nr. 1 Jimmy Jensen 282

Klasse 2
Nr. 1 Flemming Larsen 266
Nr. 2 Michael Mousyen 263
Nr. 3 Dan Nielsen
260

Klasse 3
Nr. 3 Ingolf Knutson 245

Klasse 4
Nr. 2 John Jørgensen
Nr. 3 Frede Aagren

271
262
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Veteran klassen
Nr.1 Flemming Larsen
Hold konkurrencen
Nr. 1 SIF 2
813
Nr. 2 FSI 1
808
Nr. 3 SIF 1
787
Efter skydningen kørte vi på
flådestationen for at spise buffet og den gjorde lykke.
Det vindende hold SIF 2
Fra venstre
Dan Nielsen
Torben Beck
Jimmy Jensen
SIF KOR

SIF KBH - Cykeludvalget
Sommertur til Alsace
Sommerens tur til Alsace var en udfordring
men også en oplevelse. Der deltog 28
personer, hvoraf de 14 var cyklister.
Allerede den første dag var udfordringen at
cykle op til godt 750 m. højde.
Ud over at cykle (om formiddagen) var der
tid til at opleve området. Vinruten blev
besøgt, ligesom Europa-Park var en
oplevelse værd (trods regnvejr).
Og selvfølgelig fik vi også oplevet at se
Tour de France feltet.
Alle vores oplevelser fra turen er udgivet i en folder, som kan findes på www.sifidraet.dk/cykling.
På grund af den gode tilbagemelding samt ønsket om at gentage turen, er det besluttet, at der også i sommeren 2006 afholdes en Sommertur. Sommerturen går igen til
det dejlige område Alsace.
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DMI Mesterskab
Vi deltog med tre repræsentanter ved DMI mesterskabet, der blev afholdt i og omkring Fredericia.
Bedst placerede var Tonny Jensen med en 8 plads.
SIF Mesterskab
Ved de første SIF mesterskaber deltog vi med 4 repræsentanter.
Vi opnåede her følgende flotte placeringer:
Senior:
Enkeltstart:
Linieløb
1. Anders Nissen
1. Anders Nissen
Veteran:
Enkeltstart:
2. Jan Bøgsted

Linieløb:
3. Jørn-Peder Larsen

Yderligere oplysninger om medlemskab, løbsberetninger, bestilling af cykeltøjet samt
oplysninger om Sommertur 06 kan findes på:

www.sif-idraet.dk/cykling
Jan Bøgsted

SIF KBH - Motionsudvalget
Træningslejr 2005
SIF Københavns Løbe- og Motionsudvalg afholdt træningslejr i weekenden 3 - 5 juni.
Træningslejren foregik i Karrebæksminde på Enø hos Dansk Folkeferie. Vi var i år
oppe på 30 personer 13 medlemmer samt familie.
Vi mødtes fredag kl. 16, hvor vi straks satte et partytelt op som samlingssted. Kl. 17
ankom de sidste og nu kunne træningen starte, det begyndte med en løbetur rundt på
Enø, turen var på et sted mellem 8 og 10 km. Det er et kønt område og vejret var næsten med os. Da vi kom retur var aftensmaden næsten færdig, vi sluttede aftenen med
kaffe og hjemmebagt kage.
Lørdag morgen startede kl. 0700 med en løbetur på ca. 5 km. Der manglede dog nogle,
som ikke var blevet færdig med at sove. Kl. 0815 var der morgenmad til alle også til
dem der nu var ved at være færdig med at sove. Kl. 1000 skulle vi ud på en cykeltur en
tur på ca. 50 km., turen gik gennem de få skove der er i nærheden af Enø. På campingpladsen ved Bisserup, var Arne Drygaards kone (Camilla) ankommet med kaffe
og kage, og vi kunne holde en lille pause, som også var hårdt tiltrængt for blandt andet mig. Efter pausen cyklede vi lige hjem, der kom dog endnu en pause da Rytter
punkterede, dette var turens 3. punktering, de 2 første stod Pittersen for.
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Efter frokost kl. 16 løb vi tur med indlagt fartleg, der var stor forskel på den tilbagelagte distance alt efter hvor brugte vi var, dem der løb kortets løb ca. 4 km., og dem
der løb længst løb ca. 10 km. Lørdag aften bød på grillmad med social hygge i teltet
og endnu engang var der hjemmebagt kage.
Søndag morgen startede endnu engang med en løbetur, og nu var frafaldet mærkbart,
vi var kun 4 der kom af sted på den samme rute som om lørdagen. Efter morgenmad
kunne vi lige nå en sidste løbetur igen på ca. 8 km..
Så blev der spist frokost, teltet pakket ned og hytterne gjort rene.
Det var en rigtig hyggelig træningsweekend, som jeg håber vi kan gøre igen.
Til sidst vil jeg takke vores familier for opbakningen, uden dem var det ikke blevet
lige så afslappende mellem træningspassene.
Tak for denne gang
Morten Müllertz

SIF KBH - Sportsfiskerudvalget
”Boysen`s Fiskehjørne”
Sundtur med ARRESØ 2. april 2005.
En herlig tur på Sundet ventede os. Først klargjorde vi grejet ombord på ARRESØ i
Helsingør. Det var næsten lige så koldt, som i februar, det bed gevaldigt på fingrene,
så handskerne kom lynhurtigt i brug. Op ad formiddagen var det så behageligt at
overtøjet kunne lægges. Solen skinnede på so, så det var alle tiders, hertil kom så, at
der kun var svag vind, og som rosinen i pølseenden – der var ingen strøm eller i alt
fald meget lidt.
Skinnede det gode vejr også på fangsten? Det var en helt anden snak, selvfølgelig var
der nogen, der fik lidt. Du må huske på, at gydesæsonen er ved at være overstået, de
store fisk er ved at styre tilbage til deres hjemmebase, og det er jo ikke alle, der har til
huse i Sundet. Til gengæld er der jo god plads til dem der er ved at vokse op. De er i
alle mulige og umulige størrelser, i al fald for os, der får dem på krogen. Det er dog
bare med at tage dem stille og roligt af krogen uden at skade dem, og så tilbage i deres rette element. Det kan godt gå hen og blive til en hel del i løbet af en formiddag.
I dag var det Dyt der styrede båden. HAVSTRYGEREN, som han normalt betjener,
er på værft, så han kom hen til alle de pladser, som han ved der er fisk på denne årstid. Vi blev da heller ikke snydt, men igen – det var de små. Vi håber, at nogen af de
større er til stede, næste gang vi tager på togt i Sundet.
Dagens resultat:
Viggo torsk på 2,7 kg, hvilling 0,2 kg
Hans torsk på 2,6 kg
Stig hvilling på 0,4 kg
Viggo Boisen
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