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FORMANDEN
HAR ORDET!
Idrættens fremtid.
Alle i SIF ønskes et rigtigt godt nytår, med håb om at vi får et rigtigt godt idrætsår.
Umiddelbart forestående er samtlige foreningers generalforsamlinger, som afholdes i
marts. Jeg skal, traditionen tro, opfordre alle til at møde op og gøre deres indflydelse
gældende på generalforsamlingerne. Netop dette år er det måske mere aktuelt end tidligere, idet også Søværnet er ”ofre” for det nye forsvarsforlig. Det betyder, at samtlige foreninger har set med kritiske øjne på deres nuværende bestemmelser, hvilket har
medført, at der skal tages beslutning om, hvorledes medlemssammensætningen i SIF
skal se ud for fremtiden. På de tjenestesteder, hvor vi hidtil har ”huseret”, flytter
mange nye ind, potentielle medlemmer som foreningerne gerne vil tilbyde, at deltage
i idræt sammen med os.
Også vores ”moderforbund” DMI er opmærksom på alle de ændringer som Forsvaret
er ude i, og derfor har DMI forslag til lovændring med på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor foreningerne skal tage stilling til følgende ændringer i medlemsskaren:
”DMI vil desuden bidrage til at idrætten bliver et socialt samlingspunkt for Forsvarets ansatte og deres pårørende, og dermed være medvirkende til at øge trivsel og
sundhed. DMI vil, gennem idræt, tage medansvar for opbygning af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende.
”Som ordinære medlemmer kan optages pårørende til de i pkt. a anførte personelgrupper (Pårørende defineres, i denne forbindelse, som ægtefælle/samlever og deres
børn).
Så afslutningsvis vil jeg endnu engang udtrykke håb om at se mange af Jer til generalforsamlingerne, således at vi kan få en konstruktiv debat om ovennævnte.
Kent Ravn

”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2006/2007
NR. / PERIODE
2/2006 - MAJ
3/2006 - SEPTEMBER
4/2006 - NOVEMBER
1/2007 - FEBRUAR

TIL REDAKTØREN

UDKOMMER

13. APRIL
12. AUGUST
27. OKTOBER
30. JANUAR

UGE 18
UGE 34
UGE 45
UGE 6
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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. Jeg vil meget gerne have billeder fra
de forskellige aktiviteter. Det kan være, at netop billedet fra dit udvalg kommer på
forsiden. Billeder bedes sendt 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

INDHOLDSFORTEGNELSE
SIF adresser m.v.
Formanden har ordet!
Redaktørens klumme
SIF Nye æresmedlemmer
SIF ARH Bestyrelsen – Indkaldelse til generalforsamling
SIF FRH Bestyrelsen – Indkaldelse til generalforsamling
SIF FRH Badmintonudvalget
SIF FRH Cykeludvalget
SIF FRH Golfudvalget
SIF FRH Petanqueudvalget
SIF FRH Sejlsportsudvalget
SIF KOR Bestyrelsen – Indkaldelse til generalforsamling
SIF KOR Sportsfiskerudvalget
SIF KBH Bestyrelsen – Indkaldelse til generalforsamling
SIF KBH Badmintonudvalget
SIF KBH Cykeludvalget
SIF KBH Golfudvalget
SIF KBH Reportage samt billeder fra Julefesten

Marineidræt 1/2006- * 4 *

2
3
4
5
6
8
9
10
13
15
16
17
19
20
22
24
25
26

SIF – Nye æresmedlemmer
Nyt Æresmedlem i SIF Frederikshavn.
Poul-Erik Thyland
I forbindelse med sin pensionering fra Søværnets den 28. september 2005, blev orlogskaptajn Poul-Erik Thylands udnævnt til æresmedlem nr. 17.
Som mange års medlem af SIF FRH, heraf en periode som formand, har Poul-Erik
været med til at tegne SIF FRH. Især under Poul-Eriks formandsperiode udviklede
SIF FRH sig til en sund og levedygtigt idrætsforening.
Poul-Erik har altid været idrættens fortaler og ser til stadighed vigtigheden af at
dyrke idræt, udover at hjælpe andre i
gang med idrætten,
har Poul-Erik, i en forholdsvis sen
alder, fået forkærlighed for triatlon
sporten som hører til en af de mest
krævende sportsgrene. Således kan
man se Poul-Erik træne aktivt med
cykling, løb og svømning, med det
formål, udover at holde sig i form, at
stille op til DMI konkurrence i
triatlon.
SIF FRH bestyrelse ønsker dig
endnu engang tillykke og håber at se
meget mere til dig både på det
sociale og sportslige niveau.
Poul-Erik Thyland – nyt æresmedlem i SIF
SIF FRH Bestyrelse.
Viggo Thorlacius
Det var sejlsporten, som førte til at Viggo pludselig og næsten med hænderne bundet
på ryggen, blev den anden formand i SIF KOR’s historie, nemlig i 1990. Hvordan
Viggo end er kommet ind i bestyrelsesarbejdet, så skal det siges, at han ikke er en der
render fra pladsen, men tager handsken og maser på, og således gør en indsats for at
alt det administrative omkring idrætsudøverne er passet.
I 1991 blev Viggo også medlem af SIF Fællesudvalg, hvor han blev næstformand i
1996, for endelig i 2003 at overtage hvervet som kasserer. Der blev også tid til at
”snuse” til firmaidrætten i Korsør, samtidig med at Viggo begyndte at spille Golf,
hvilket han stadig gør.
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Også i Dansk Militært Idrætsforbund har Viggo sat dit fingeraftryk. Han startede som
bestyrelsessuppleant i 1991, og indtrådte senere i bestyrelsen og forretningsudvalget,
hvor han gennem en årrække gjorde din indflydelse gældende i lovudvalget.
Med baggrund i ovennævnte har et enigt SIF Fællesudvalg besluttet at Viggo skal
være SIF æresmedlem nr. 17.
Kent Ravn

SIF ARH - Bestyrelsen
Generalforsamling
afholdes
onsdag den 15. marts 2006 kl. 16.00
i SOK store mødelokale, Sumatravej.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning (ved formand og udvalgsformændene)
c. Regnskab
d. Behandling af forslag:
Forslag 1.
Ændring af § 2: (FORMÅL)
1.
At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret.
2.
At dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel
militære som civile idrætskonkurrencer.
3.
At kunne være arrangør af idrætskonkurrencer.
Nuværende tekst samles som et punkt a.
a. Idrætsforeningens formål er:
- At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret,
- at dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer og
- at kunne være arrangør af idrætskonkurrencer.
Følgende tekst tilføjes som nyt punkt b:
b. Idrætsforeningen vil desuden bidrage til at idrætten bliver et socialt samlingspunkt for Forsvarets ansatte og deres pårørende og dermed være medvirkende til at øge trivsel og sundhed. Idrætsforeningen vil gennem idræt tage medansvar for opbygning af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende.
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Forslag 2.
Ændring af § 3: (MEDLEMMER)
Hele nuværende tekst slettes og erstattes af ny tekst som følger
a. Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages:
- Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i
Idrætsforeningen,
- værnepligtigt personel,
- personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet, og
- afskediget personel i Forsvaret.
b. Som (ordinære)/(ekstraordinære) medlemmer kan optages pårørende til de i
punkt a anførte personelgrupper. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn.
c. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart
kan henføres til punkterne a eller b, efter bestyrelsens godkendelse.
Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI konkurrencer.
d. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve
idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent fastsættes
på generalforsamlingen.
e. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, som har ydet en særlig indsats for foreningen.
Disse tildeles foreningens æresemblem.
§ 10 rettes til ”Kun medlemmer nævnt under § 3 a og b har stemmeret”.
§ 16 punkt 1 rettes til
§ 30 punkt 1 rettes til
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
B-medlem:
B-suppleant:
B-suppleant:

Steen Rørbæk Jensen – ej på valg
Roberto Dunai – på valg, genopstiller ikke.
Flemming Pallesen – på valg, genopstiller
Kirsten Skou – ej på valg
Kurt F. Hansen – på valg, genopstiller
Niels C.K. Hansen – på valg, genopstiller
Steen Munksgaard – ej på valg

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppl.:

Birgitte Vagnholm, ej på valg
Lars Steenholdt, på valg, genopstiller ikke.
Jørgen-Peder Larsen, Dråby - på valg
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h. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer,
der ønsker at deltage heri. bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, Kirsten Skou,
SOK, lokal 3479, eller på FIIN SOK-AD165
Sidste frist for tilmelding: Onsdag 1. marts 2006
SIF Århus

SIF FRH - Bestyrelsen
Generalforsamling
afholdes
torsdag den 16. marts 2006 kl. 1900
i cafeteriet, Flådestation Frederikshavn.
Dagsorden.
a. Valg af dirigent.
b. Beretning.
c. Regnskaber.
d. Behandling af forslag.
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen
Formand O.P. Larsen
ej på valg
Næstformand Flemming Fage
på valg (modtager valg)
B- medlem Britta Thomsen
ej på valg
B-medlem Lars Johansen
på valg (modtager valg)
Kasserer Willy Kristiansen
på valg (modtager valg)
B-suppleant Jan Sørensen
ej på valg
B-suppleant
på valg
g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Thorkil Carlsen
ej på valg
Revisor Viggo Nielsen
på valg (modtager genvalg)
R-suppleant Finn Egebjerg
på valg, modtager genvalg
h.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil SIF være vært ved et mindre traktement. Alle der
ønsker at deltage, anmodes om at tilmelde sig til Willy tlf. 99 22 25 07 eller
mail flsfrh-2207, senest tirsdag den 7. marts 2006 kl. 1200
SIF Frederikshavn
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SIF FRH - Badmintonudvalget
Den traditionsrige juleturnering i badminton i SIF Frederikshavn blev afviklet i SRSHallen lørdag den 26. november 2005.
Kl. 09.00 var der mødt 24 kampklædte spillere frem til dagens turnering. Spillerne
blev delt ind i 3 puljer, hvor alle spillede mod alle. Herefter blev der dystet i nye puljer, hvor etterne blev sat i samme pulje toerne i samme pulje o.s.v., så alle fik minimum 4 kampe, hvilket skulle være nok til at dække de flestes kamplyst.
Dagen startede med rundstykker og kaffe, som dagen skred frem kom der frugt, juleknas og pølser på bordet, som blev fortæret mellem de mange seje kampe.
Aftenens arrangement blev afholdt på Flådestation Frederikshavn i messen. Der var
mødt 28 festklædte deltagere frem til en aften med god mad og flotte præmiere.

Vinderne af Juleturneringen 2005
Nr. 1 Jens Nielsen/ Peter Ericsen
Nr. 2 Johnny Høyer/ Gunnar Dahl
Nr. 3 Mai Britt Kristensen/ Freddy Nielsen
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SIF FRH - Cykeludvalget
Referat af generalforsamlingen afholdt den 18. januar 2006
Fungerende formand bed velkommen til de mange fremmødte medlemmer, det er ikke mange foreninger der kan prale med en møde procent på 75-80 %.
Bestyrelsens forslag til dirigent blev vedtaget, Viggo tog ordet og gik i gang med næste punkt på dagsordenen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
Fastlæggelse af tilskud i f.m. førstegangskøb af cykeltøj.
Fastlæggelse af omfang og størrelse i f.m. deltagelse i motionscykelløb.
Valg til bestyrelsen
a. Erling Nielsen (genopstiller ikke)
b. Kurt Berg Larsen (genopstiller)
c. Rene Holmberg (genopstiller)
d. Peter Drejø (genopstiller)
e. Ole Sørensen (genopstiller som revisor)
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1
Kurt B. Larsen er fremkommet med et forslag ang. Rødspætteløbet.
Forslag 2.
Henrik Hugger er fremkommet med et forslag ang. vedtægtsændring.
8. Eventuelt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Viggo Nielsen blev valgt til dirigent
2. Fungerende formand aflagde beretning, som efterfølgende blev vedtaget med applaus.
3. Kassereren aflagde regnskab og oplyste om budgettet. Regnskabet blev vedtaget
uden ændringer.
4. Efter en længere diskussion enedes man om, at bestyrelsen i hver enkelt tilfælde
afgør størrelsen af tilskuddet, dog må tilskuddet ikke overstige årskontingentet.
5. Generalforsamlingen vedtog at udvalget i 2006 yder tilskud med op til 50 % af
startgebyret til følgende løb.
•
Rødspætteløbet
•
Jyske Ås
•
Nordjylland rundt
•
SIF Landsmesterskab
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6. Valget til bestyrelsen og den efterfølgende konstituering mundede ud i følgende
bestyrelse:
•
•
•
•
•

Formand.
Næstformand.
Kasserer.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.

• Suppleant 1.
• Revisor 1.
• Revisor 2.

Henrik Hugger. (ETS)
Peter Drejø. (SMS)
Kurt B. Larsen. (FSA)
Rene Holmberg. (ETS)
Viggo Nielsen (nyvalg)
Ole Sørensen (DRS)
Ole Sørensen (DRS)
Knud Lundegaard (ETS)

7. Der var indkommet 2 forslag som blev behandlede:
Forslag 1:
Kurt B. Larsen fremførte et forslag, hvis formål er at promovere udvalget og
samtidig skaffe flere tilfredse medlemmer af, skal vi kalde dem ”familie medlems kategorien”. Forslaget går ud på at bestyrelsen, med Viggo som tovholder,
arbejder på at tilbyde medlemmer en pakkeløsning i forbindelse med Rødspætteløbet.
Forslag 2:
Henrik Hugger fremkom med et forslag om at generalforsamlingen vedtog
”Vedtægter for SIF FRH Cykeludvalg”, da det har vist sig at vedtægterne aldrig
har været til afstemning på en generalforsamling.
Vedtægterne blev, med en enkelt rettelse, vedtaget med absolut flertal, ingen
stemte imod.
8. Under eventuelt blev følgende emner behandlet:
• Viggo Nielsen forklarede hvordan hele idrætsorganisationen er opbygget.
• Der blev udtrykt ønske om opdatering af hjemmesiden.
• Alle opfordres til at lægge hovederne i blød og komme med forslag til aktiviteter i udvalget.
• Ellers var der almindelig kammeratligt samvær og udveksling af meninger.
Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke de tilstedeværende, for god
ro og orden.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formandens beretning ved generalforsamling i cykelklubben 2006
Først og fremmest vil jeg sige tak til dem som er mødt frem til generalforsamlingen i
dag. I år har der været lidt mindre aktivitet i kondirummet. Jeg håber dog at mange
benytter sig af spinningen mandag og onsdag og frem til starter af den udendørs træning om en 3- 4 måneder, når solen har fået magt igen, og vi kan smide overtøjet.
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2005 var året hvor vi i sommer. som arrangør afviklede SIF landsmesterskabet i cykling en opgave som vi udførte flot; en stor tak til alle hjælpere skal lyde fra mig, Jeg
syntes vi klarede opgaven til UG og vi har da også fået meget ros fra de andre grupper.
2006 byder sandsynligvis ligeledes på SIF landsmesterskab i cykling, det ligger dog
ikke endnu fast hvor og hvornår arrangementet bliver afviklet, derimod ved vi at DMI
mesterskabet bliver afviklet i Oksbøl i år
Vi er vist nogenlunde lige så mange medlemmer som sidste år, for nogle falder fra,
og nye kommer til, men vi ligger nogenlunde stabilt på omkring 25 medlemmer, men
er pr. 16. januar 2006 faldet til 12. Dette fald skyldes nok i nogen grad at mange medlemmer har glemt at betale kontingent. Bestyrelsesmedlemmerne vil prøve at rette
henvendelse til de personer som var medlem sidste år.
Formanden i Københavns Cykelklub, Jan Bøgsted, har oprettet og vedligeholder en
hjemmeside i SIF-regi (http://www.sif-idraet.dk/cykling) her kan findes flere links
bl.a. til DMI, hvor cykling er optaget som ny gren.
Jan Bøgsted er ligeledes primus motor i den københavnske cykelklubs årlige tur til
Obernai, der ligger i Alsace, Frankrig, i perioden 1. - 8. juli 2006, så hvis nogen
er interesseret i dette tilbud så gå ind på hjemmesiden.
På samme internetadresse kan man også hente oplysninger om SIF Frederikshavns
cykeludvalg
Det er gået op for bestyrelsen at vedtægterne for udvalget aldrig er blevet vedtaget på
en generalforsamling som de skal, derfor vil jeg nu uddele forslag til Vedtægterne så
de kan studeres efterfølgende og yderligere behandles under punkt 7 på dagsordenen.
Bestyrelsen foreslår at der vil blive støtte til startgebyr (50 %) ved følgende motionsløb i 2006:
1. Rødspætteløbet
2. Jyske ås
3. Nordjylland rundt
4. SIF.Landsmesterskab
5. DMIs Landsmesterskab
Til sidst vil jeg sige tak for den opbakning som jeg har fået fra mange af medlemmerne. Vi havde en træg start efter Flemmings hurtige forflyttelse til Irak, men jeg
føler at vi nu er på vej i den rigtige retning og imødeser 2006 med fortrøstning.
AKTIVITETER
Spinning (fra 15 januar 2006 til 15 april 2006)
Mandag i perioden 15:30 -16:30 sammen med andre SIF udvalg
Onsdag i perioden 15:30 -16:30 cykeludvalget
Træning:
Landevejstræningen starter igen ultimo april.
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Økonomi og indmeldelse
Kontingentet er i 2006 fortsat kun kr. 200
Indmeldelse til kassereren Kurt B. Larsen tlf.nr. 9922 2110
Henrik Hugger
Formand
Foredragsaften med læge Wiera Lorentzen
SIF FRH cykeludvalg havde til mandag den
30. januar 2006, inviteret alle medlemmer til
en foredragsaften med læge Wiera Lorentzen
til et foredrag om emnerne, hvad gør
træningen ved min krop?, hvad skal jeg spise
og hvad skal jeg ikke spise?, og hvordan
håndterer jeg store som små skader? Alt med
afsæt i motionscyklistens træning.
Cykeludvalget havde også inviteret bestyrelsen fra
den lokale cykelklub i Frederikshavn(NBC).
Læge Wiera Lorentzen gav tilhørende en god og
grundig orientering om alle emnerne og kunne på
mange områder supplere med egne erfaringer, idet
hun selv flere gange havde gennemført Sjælland
Rundt samt Vättern Rundt en gang.
Vejledningen om indtagelse af fortæring før og efter
et motionscykelløb, samt planlægning af træningen
med indlagte hviledage gav mulighed for debat og
udveksling af erfaringer, tilhørerne imellem.
En rigtig god og interessant aften som sagtes kunne
gentages, således flere får oplevelsen.
Læge Wiera Lorentzen

På cykeludvalgets vegne
Kurt Berg Larsen

SIF FRH – Golfudvalget
SIF Golfafdeling i Frederikshavns aktiviteter i 2005, startede medens det endnu var
koldt og vådt, med to indendørs træningsdage på SRS. Ved den første, holdt vi ligeledes den årlige generalforsamling, og besluttede dér, at udvide vores udvalg med
endnu et medlem.
Disse to dage blev godt besøgt og vi havde assistance af en Pro udefra.
Sæsonstarten i Frederikshavn Golf Klub blev en våd omgang. Rigtig dansk forårsvejr
med regn og blæst. Alligevel gik alle til opgaven med stort og godt humør.
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Der lyttes m

Det blev på årets første rigtige sommerdag, at vi spillede den anden match i Hjørring.
En eller anden havde fundet på, at vi skulle starte på øst-sløjfen (den sværeste), og det
gjorde ondt på de fleste. Anden halvdel foregik på nordre sløjfe, og her fik de fleste
styr på spillet igen. Turen var for noget lang, men banen og humøret i top.
Efter en uge med regn og ringe vejr, blev det det dejligt golfvejr, da vi inden sommerferien, mødtes på Hirtshals Golf Klubs flotte bane, til årets tredje match. Fine fairway's og hurtige green's, en smuk og veltrimmet bane, og heldigt for os, kun en let
vind.
Efter sommerferien mødtes vi på Sebber Kloster. Kort og godt, en dejlig sensommerdag, dejlig bane, dejligt selskab og dejligt spil - for nogen!
Årets sidste match, som samtidig var mesterskabet, skulle i år spille i Sæby. Som vi
startede i Frederikshavn, skulle vi også slutte i Sæby. Vejret var imod os!
Typisk dansk efterårsvejr, når det er dårligst. Silende regn og vind i kulingsstyrke.
Først efter matchen klarede vejret op - typisk! Sultne og våde gjorde det godt med
noget
at
spise
i
bistroen
efter
matchen.
De individuelle mestre blev hos herrerne igen Tommy Sørensen, medens Ulla Skov
for første gang hjemtog pokalen hos damerne - hjertelig tillykke.
I skrivende stund er planlægningen af sæson 2006 i fuld gang. Vi starter med indendørs træning og generalforsamling på SRS den 26. februar, og afholder endnu en træningsdag den 11. marts. Træningen starter kl. 1300 og foregår på SRS.
Hermed indkaldes til udvalgsgeneralforsamling i golfudvalget den 25 FEB 2006. Generalforsamlingen finder sted i f.m. træning på SRS.
Dagsorden vil være som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning for 2005.
Fremlæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af udvalgskontingent og matchfee.
Valg af bestyrelse,
Formand Per F. Hansen (på valg)
Kasserer
Kim E. Hansen
Medlem
Kenneth Brink (på valg)
Medlem
Johnny Kongsø
Valg af revisor,
Revisor
Stig Parbæk (på valg)
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på udvalgsgeneralforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest den 06 FEB 2006. Tilmelding til træning til Johnny Kongsø, mail:
kongsoe@gmail.com eller på tlf. 9922 2971/4041 0940.
P. F. HANSEN
formand
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Tentativt årsprogram 2006
Dato
22. april (eller 29. april)
20. maj (eller 3. juni)
12. august
2. september
30. september

Sted
1. match i Sæby
2. match i Ålborg
3. match i Åbybro, alt. Ørnehøj
4. match i Hvide Klit, alt. Hals
5. match i Frederikshavn (mesterskab)

Resultater og nyt kan ses på afdelingens hjemmeside:

www.sifgolf.kongsoe.dk
Johnny Kongsø

SIF FRH – Petanqueudvalget
Lørdag den 3. september 2005 afholdte Petanqueudvalget vores årlige klubmesterskab.
For engang skyld var vejret med os, solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen,
så humøret var højt hos alle deltagere lige fra morgenstunden.
Efter morgenkaffe og rundstykker, blev vi inddelt i puljer og spillet kunne starte.
Kl. 13.00 holdt vi frokost-pause, herefter fortsatte vi kampene til sidst på eftermiddagen, inden de forskellige klubmestre var fundet.

Vinderne:
Double:

Margot og Kaj

Dame single: Britta
Herre single: Henning
Det blev en lang, men rigtig
god dag med Petanque.
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SIF FRH Sejlsportsudvalget
SIF sejlsportsudvalg holdt juleafslutning i klubhuset den. 13. dec. I indbydelsen var
man blevet lovet gløgg og æbleskiver, men for at nyde skal man jo også yde, hvilket
indebar at al messing og kobber skulde pudses så alt var klar til julen.
Når man er mange, tager det ikke
lang tid, og snart var alle bænket
om bordet med gløgg og æbleskiver
og snakken gik.
Formanden for SIF Frederikshavn
O. P. Larsen slog på glasset og bekendtgjorde, at der jo var noget
Man ikke endnu havde fået gjort i
Sejludvalget. I henhold til FLS FRH
ordre der vedrørte uddeling af sejlsportspokalen.

Det er jo altid spændene hvem der er den heldige, der har fortjent at få sit navn på
pokalen, og i år var Henrik Thomsen blevet indstillet på følgende baggrund:
• Altid en sejler der møder op til
hver klubdag.
• Altid en sejler der på en god og
saglig måde lærer nye sejlere den
svære sport.
• Altid er velvillig ved til og af
rinkning af bådene.
• Er en god sejler og kammerat der
giver sejlsporten et godt omdømme
ikke kun på flådestationen men også uden for hegnet i civile regi.

Med disse ord overrakte O. P. Larsen pokalen til en meget overrasket og rørt Henrik
Thomsen.
SIF sejlsportsudvalg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.
Sejlsportsudvalget
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SIF KOR - Bestyrelsen
Generalforsamling
afholdes
torsdag den 23. marts 2006 kl. 16.00
i cafeteriet på Flådestation Korsør.
DAGSORDEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskabet.
Behandling af forslag.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning
Formand Gert Hansen - på valg
Næstformand Mogens Højstrup
Kasserer Peder Madsen - på valg
B-medlem Niels Jansson
B-medlem Anita Christensen
B-medlem - Ledig
B-suppleant K.E. Tjustrup - på valg
B-suppeant Egon Persson - ledig
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Jes Hansen - på valg
R-suppleant - ledig
Eventuelt.

Valgt til

Vælges til
2008

2007
2007
2008
2008
2008

2006

2007

Bestyrelsen har følgende forsalg til vedtægtsændringer:
Som følge af de ændringer idrætsforeningens ”moderforbund”, Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI), barsler med i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde samt en forventet navneændring forslås det, at Søværnets Idrætsforening, Korsør
(SIF KOR) vedtægter ændres i overensstemmelse hermed. I de efterfølgende ændringsforslag er såvel eksisterende som ny tekst anført. Forslag til ny tekst er skrevet
med fed tekst.
Bestyrelsen skal hermed bringe følgende i forslag.
Forslag 1.
Ændring af § 2: (FORMÅL)
4.
At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret.
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5.
6.

At dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel
militære som civile idrætskonkurrencer.
At kunne være arrangør af idrætskonkurrencer.

Nuværende tekst samles som et punkt a.
a. Idrætsforeningens formål er:
- At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret,
- at dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer og
- at kunne være arrangør af idrætskonkurrencer.
Følgende tekst tilføjes som nyt punkt b:
b. Idrætsforeningen vil desuden bidrage til at idrætten bliver et socialt samlingspunkt for Forsvarets ansatte og deres pårørende og dermed være medvirkende til at øge trivsel og sundhed. Idrætsforeningen vil gennem idræt tage medansvar for opbygning af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende.
Forslag 2.
Ændring af § 3: (MEDLEMMER)
Hele nuværende tekst slettes og erstattes af ny tekst som følger
a. Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages:
- Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i
Idrætsforeningen,
- værnepligtigt personel,
- personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet, og
- afskediget personel i Forsvaret.
b. Som (ordinære)/(ekstraordinære) medlemmer kan optages pårørende til de i
punkt a anførte personelgrupper. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn.
c. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart
kan henføres til punkterne a eller b, efter bestyrelsens godkendelse.
Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI konkurrencer.
d. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve
idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent fastsættes
på generalforsamlingen.
e. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, som har ydet en særlig indsats for foreningen.
Disse tildeles foreningens æresemblem.
§ 10 rettes til ”Kun medlemmer nævnt under § 3 a og b har stemmeret”.
§ 16 punkt 1 rettes til
§ 30 punkt 1 rettes til
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Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig til formanden, Gert Hansen på
lokal 8660.
Sidste frist for tilmelding: Fredag den 17. marts 2006.
VEL MØDT!!

SIF KOR - Sportsfiskerudvalget
9. oktober var det tid for den årlige 'Jagt- og Fritidshuset Cup', - en foreningskonkurrence mellem sportsfiskerforeningerne på Vestsjælland. Til indvejningen havde vi
desværre kun nogle fladfisk, men det viste sig, at være nok til, at vi ikke fik sidstepladsen. Kurth havde nemlig fået fat i et par kraftige fisk, og han fik førstepræmien i
gruppen for flade. Vi deltog med i alt 7 mand.
Den 22. oktober skulle vi lige prøve om vi kunne liste et par fisk ud af Tystrup Sø,
inden bådene bliver trukket på land. Det viste sig at være en udmærket ide, selvom
der var godt med vind på søen den dag. Af en eller anden årsag er vinden næsten altid
NV når vi har tur derned, og det er ikke det bedste der kan ske. Aborrerne var til at
tale med, men det kneb lidt mere med gedde og sandart. Dog fik Jes en gedde på 56
cm, så han fik lidt mere ud af turen end os andre. I november måned er fladfiskene
som regel til at tale med ovre på Omø. Det var de også, da vi - 5 mand - tog derover
den femte. Det var samme dag, som Korsør-foreningen havde en weekend tur derover, så stranden var fyldt godt op. Det var også det eneste sted man kunne være, da
vinden havde en vis indflydelse denne dag. 19. november skulle Ørsted P&T afprøves. Selv om der var lidt is i kanterne, kunne der sagtens fiskes, men jeg tror ikke, at
fiskene helt var klar over, hvad der skulle ske. Det var faktisk temmelig sløjt. Kun Jes
fik en enkelt, og det var lige da vi andre begyndte at rigge af. Men så skulle vi jo ikke
hjem og rense fisk, det er da altid noget. Den sidste pointtur i år, gik til kysten. Igen
var der noget vind, men vi fik da et par flade med hjem, og Henrik fik i tilgift 2 havørreder lige over målet. Udmærket tur, selv om det var lidt køligt. Efter denne tur
kunne vi gøre pointregnskabet op. Og Søren Askgaard blev lokalmester for første
gang med 109 point. På de følgende pladser kom Gert, Kurth, Jes og Jesper Bo med
hhv. 97, 64, 61 og 50 point.
Til sidst havde vi lige en foreningsdyst den 17. december mellem Slagelse - Høng og
os. Turen var med Fanø på Storebælt, og der deltog 7 mand fra hver forening. Her
kunne vi gøre os gældende, idet vi ved indvejningen tilsammen havde 49,5 kg. Slagelse havde 21,2 kg mens Høng fik 19,35 kg. Kurth fik præmie for flest kilo, nemlig
9,6.
Knæk & Bræk
Gert
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SIF KBH - Bestyrelsen
Generalforsamling
afholdes
tirsdag den 14. marts 2006 kl. 18.30
på Søværnets Officersskole
Dagsorden
a.
Valg af Dirigent
b.
Beretning
c.
Regnskabet
d.
Behandling af forslag.
e.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand Kurt Bagge Rasmussen
N-formand Peter Wulff
på valg
Kasserer Søren Munk Madsen
på valg
B-medlem Kristen Trap
B-medlem Arne Drygaard
B-medlem J.P. Ditmar Andersen på valg
B-medlem Jan Henriksen
afgår
B-medlem Karsten Pittersen
B-medlem Frank Caspersen
på valg
B-suppleant Egon Persson
på valg
B-suppleant Leif Hartmann
B-suppleant Mads Meinche
på valg
g.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Axel Svendsen,
på valg
Revisor John Thomassen
R-suppleant Per Jensen
på valg
h.

Valgt til
2007

Vælges til
2008
2008

2007
2007
2008
2006
2007
2008
2008
2007
2007
2008
2007
2007

Eventuelt

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:
Som følge af de ændringer idrætsforeningens ”moderforbund”, Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI), barsler med i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde samt en forventet navneændring skal jeg foreslå, at Søværnets Idrætsforening, København (SIF KBH) vedtægter ændres i overensstemmelse hermed. I de
efterfølgende ændringsforslag er såvel eksisterende som ny tekst anført. Forslag til ny
tekst er skrevet med fed tekst. Undertegnede skal hermed bringe følgende i forslag.
Forslag 1.
Ændring af § 1: (NAVN OG HJEMSTED)
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SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN (SIF KBH) ændres til
IDRÆTSFORENINGEN HOLMEN (IFH).
Forslag 2.
Ændring af § 2: (FORMÅL)
1. At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret.
2. At dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel
militære som civile idrætskonkurrencer.
3. At kunne være arrangør af idrætskonkurrencer.
Nuværende tekst samles som et punkt a.
a. Idrætsforeningens formål er:
- At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret,
- at dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer og
- at kunne være arrangør af idrætskonkurrencer.
Følgende tekst tilføjes som nyt punkt b:
b. Idrætsforeningen vil desuden bidrage til at idrætten bliver et socialt samlingspunkt for Forsvarets ansatte og deres pårørende og dermed være medvirkende til at øge trivsel og sundhed. Idrætsforeningen vil gennem idræt tage medansvar for opbygning af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende.
Forslag 3.
Ændring af § 3: (MEDLEMMER)
Hele nuværende tekst slettes og erstattes af ny tekst som følger
a. Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages:
- Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i Idrætsforeningen,
- værnepligtigt personel,
- personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet,
og
- afskediget personel i Forsvaret.
b. Som (ordinære)/(ekstraordinære) medlemmer kan optages pårørende til de i
punkt a anførte personelgrupper. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn.
c. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart
kan henføres til punkterne a eller b, efter bestyrelsens godkendelse.
Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI konkurrencer.
d. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve
idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent fastsættes
på generalforsamlingen.
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e. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, som har ydet en særlig indsats for foreningen.
Disse tildeles foreningens æresemblem.
§ 10 rettes til ”Kun medlemmer nævnt under § 3 a og b har stemmeret”.
§ 16 punkt 1 rettes til
§ 30 punkt 1 rettes til
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette bedes tilmelde sig SIF SEKRETARIAT: tlf. 3266
4233. Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 9. marts 2006 kl. 1200.
VEL MØDT!!

SIF KBH - Badmintonudvalget
Det er vist på tide at SB København kommer på banen igen med lidt nyheder fra
badmintonbanerne, der er jo fløjet nogle bolde over nettet, siden vi sidst havde et indlæg i Marineidræt.
Vi har desværre været nød til at stoppe Seniorholdet i KBKr, da det ikke var muligt at
samle et hold. Bolette havde svært nok ved at sætte hold i sidste sæson, så det blev
besluttet at holde spillermøde om sagen, som jo endte med afbud i denne række.
Til gengæld har Veteranholdet klaret sig pænt i år. Det er lykkedes at stille fuldt hold
hver gang, og det giver trods alt bedre odds at have alle spillere på banen. Vi lå i toppen af rækken det meste af første halvdel af sæsonen. Efter sidste kamp, hvor vi desværre havde afbud på grund af sygdom, tabte vi til det hold, som vi delte 1. pladsen
med, og andre hold gik det også lidt bedre, så lige pt. ligger vi på en 4. plads. Jeg er
dog sikker på, at de sidste kampe nok skal få os tilbage i toppen, så vi igen kan komme op i Serie 6, hvor vi har ligget i rigtig mange år.
Fredag den 25. november afholdt vi vor juleturnering, og der havde Erik og Steen
sørget for både nisser på banen og øller på sidelinien. Der blev også serveret gløgg og
pebernødder, og jeg er sikker på at indholdet af rosinerne slet ikke havde indflydelse
på spillet. Vi havde nogle rigtig sjove kampe og en hyggelig aften i Bræddehytten,
hor alle havde medvirket til det det veldækkede bord.
Resultatet af anstrengelserne i hallen blev:
Nr. 1:
nr. 2:
nr. 3:
Sidst:

Tomas og Klaus Anton
Louise og Klaus
Bolette og Rene
Annemarie og Erik

Jul og nytår blev overstået og straks i det nye år var vi i gang på banerne igen.
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Klubturneringen i år blev afviklet i en weekend, hvilket blev besluttet på sidste års
medlemsmøde. Desværre var nogle stykker forhindret af forskellige årsager, men turneringen blev afviklet, og vi
havde alle en rigtig hyggelig
dag med mange gode kampe
og ikke mindst det sociale
blev dyrket, hvilket jo er
grundlaget for enhver klubs
eksistens. Vi startede med
lidt morgenmad inden det
for alvor gik i gang.
Resultatet i rækkerne blev:
Herresingle A
1. Klaus Hjorth
2. Anders Rasmussen

Nogle af deltagerne i klubturneringen - taktikken lægges!

Herresingle OB
1. Ole B. Hansen
2. Jens Søgaard

Herredouble
1. Jørgen Bendtsen/Klaus Hjorth
2. Steen Jacobsen/Rene Marott
3. Ole B. Hansen/Erik Østoft

Damedouble
1. Bolette Marott/Mia Hjorth Heinecke
2. Karen Sørensen/Hanne Bertelsen

Mixdouble
1. Mia Hjorth Heinecke/Klaus Hjorth
2. Bolette Marott/Rene Marott
2. Hanne Bertelsen/Erik Østoft
Til kalenderen kan I tilføje følgende arrangementer:
Medlemsmøde torsdag den 21. februar 2006, kl. 19,30
Dagsorden for medlemsmødet
1.

Kort gennemgang af sæson 2005/2006
Deltagelse i KBKr, hvor kun Veteranholdet spiller.
Opsamling på klubturneringen, skal vi fortsætte med at spille i weekenden, eller skal den afvikles helt anderledes?

2.

Kort gennemgang af regnskab

3.

Valg af nyt udvalg
Nuværende udvalg
Form. Mia Heinecke
Kass. Johnny Madsen
Udv.medl. Karen Sørensen
Udv.medl. Bolette Marott
Holdk. Vet. Jens Søgaard

Forslag til udvalg
valgt til 2007
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
valgt til 2007
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4.

Eventuelt

Tilmelding skal ske senest torsdag den 26. januar, enten på liste fremlagt på HIA eller
på mail til sb-kbh@ishoejby.dk eller familien.marott@mail.tele.dk
Badminton arrangement den 21. marts
En almindelig træningsaften, hvor vi får besøg af Jonas Rasmussen fra KMB. Vi håber han kan give os lidt inspiration og lære os lidt om, hvordan det er at spille badminton på et noget højere plan, end vi normalt befinder os på
SIF mesterskab den 1. april, som denne gang foregår i Frederikshavn, hvilket jo plejer at byde på en lang togtur, men også god badminton og igen det sociale samvær,
som altid er en vigtig faktor.
Ha’ et godt forår.
Mia Hjorth Heinecke

SIF KBH - Cykeludvalget
Vättern Rundt 2006
Der har været en stor interesse for at deltage i Vättern Rundt, der køres den 16. - 17.
juni. Vi stiller op under et samlet hold under DMI. Vi stiller med 8 deltagere ud af 21
flot. DMI har givet tilsagn om støtte i f.m. deltagelsen.
Læs mere her: www.cyklavaettern.com
Sommertur 06 til Alsace
Selvom vinteren nærmer sig, er det allerede nu tid at tænke frem mod sommerferien.
Som sidste år arrangerer cykeludvalget en sommertur til Obernai, Alsace.
Turen vil være en kombineret cykel- og ferietur, med store muligheder for at opleve
Alsaces skønne natur og same på den herlige vin. Der vil selvfølgelig også være udfordringer for de aktive deltagere i form af ”mindre stigninger”.
I 06 vil der være rig lejlighed til at opleve Tour de France idet prologen foregår i
Strassburg, 1. etape går rundt om Strasbourg og 2. etape har start netop i Obernai.
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.
Der er udgivet en folder om turen, der findes på vores hjemmeside.
Det er her også muligt at bestille hard copy af folderen.
DMI yder tilskud til turen, så det er helt fantastiske lave priser sommerturen tilbydes
til. Fra kr. 2.200 for en toværelses (2 voksne og 1 barn)
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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 - Golfudvalget
GOLFEN I SØVÆRNET
Der er ofte skrevet om Søværnet i Golfen, men ikke så ofte om golfen i Søværnet.
Både i Frederikshavn, i Århus, i Korsør og i København har SIF udvalg, hvor det er
golfen, der er i højsæde. Ikke den geografiske Golf, men den golf, hvor der bliver
spillet med en lille hvid bold, der er så utrolig svær at ramme rigtig, selvom den ligger dér, helt stille.
Når solen kommer og banerne grønnes, ligger tjenestestederne øde hen, mens merarbejdstimer eller erstatningsfrihed opbruges og der slås, gås, ledes, jubles samt bandes
lidt i det stille. Flere og flere medbringer golfudstyret når enhederne sejler af sted og
får spillet nogle baner i udlandet, der nok ikke er mange andre danskere forundt. Det
er heller ikke et helt ukendt syn, at en håbefuld sømand, med minimale muligheder
for at træne, lige skal afprøve svinget på agterdækket og drive et par søbolde i havet
(hedder de så havbolde?). Et er sikkert, uanset hvad de hedder, kommer de bolde aldrig tilbage.
Det er muligt det ikke er kommet alle for ører, men det er rent faktisk muligt at spille
golf i søværnsregi. De 4 lokalafdelinger, der er nævnt herover, arrangerer turneringer
for deres medlemmer, der alle er ansatte i eller pensionerede fra søværnet. En god
mulighed for på tværs af grader, stillinger, alder og køn, at mødes til en omgang social golf, der dog har et, måske ikke helt skjult, konkurrencemoment indbygget.
De respektive udvalg arrangerer blandt andet følgende turneringer i 2006:
SIF København, Golfudvalg arrangerer:
- Åbningsmatch:
28. april
- SIF Landsstævne
3. & 4. august
- Strygematch
6. oktober

Ukendt men på Sjælland
Korsør Golf Klub
Helsinge Golfklub

SIF Århus, Golfudvalg arrangerer:
- Værnsfælles match
juni måned

Horsens Golfklub

SIF Frederikshavn, Golfudvalg arrangerer:
Har et stort turneringsprogram, som kan ses på www.sifgolf.kongsoe.dk
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SIF Korsør, Golfudvalg arrangerer:
- Åbningsmatch
April
- Strygematch
September

Slagelse Golfklub
På Fyn

Da SIF ikke har banefaciliteter, er det et krav, at alle medlemmer er registreret i
Dansk Golf Union og som sådan har en hjemmebane og et handicap.
Har du lyst til at deltage, så kontakt nedenstående kontaktpersoner eller din SIF lokalafdeling for mere information. Der kan desuden findes nogen information på
www.sif-idraet.dk
SIF KBH: CH SG Emil Christensen, FMT
SIF ÅRH: OK Claus Holm Christensen, SOK
SIF KOR: Mikael Christoffersen, FLS KOR
SIF FRH: KD Per F. Hansen, FLS FRH
Vel mødt
Golfudvalgene i Søværnets Idrætsforening

SIF KBH - Julefest
Juletræsfesten 2005
Juletræsfesten blev afholdt på Søværnets Officersskole med stor begejstring fra alle.
Med velvilje fra Skolens ledelse fik vi lov at låne festsalen og køkkenet. En stor tak
for det.
I forhold til de tidligere benyttede lokaler på Christianshavn betød dette, at det var
muligt at få en (gratis) parkeringsplads lige ved døren. Det bedste er dog, at der er
mere gulvplads – Julemanden og nissemor med alle deres nissebørn kan nu få langt
flere med på lege, dans, tant og fjas.
Vi er flere der tror på julemanden, når han siger, at han parkerer kanen på taget – det
lyder virkelig som var han på taget, når han skjult fra anden sal råber ho-ho-ho ud i
salen.
Alle børn var artige og udviste stor tålmodighed. De fik ballonfigurer, gode gaver,
slikposer, is og underholdning (tryllekunstner, musik, nisser og ansigtsmaling) for et
beskedent beløb.
For at holde den lave børnebilletpris, er det nødvendigt at voksne billetter er lidt ”dyre” og at vi alle bakker op om lotteriet hvilket gik fint - tak for det.
Min personlige opfattelse er, at piger elsker flotte ansigtsmalinger, julekjoler og dans
med nisser og forældre. Drenge elsker fantasi, gamle våben, masser af eventyr og
gang i den. Alle elsker julehygge i god atmosfære uden stres og jag.
Reserver allerede nu eftermiddagen søndag d. 3.december 06 til næste juletræsfest på
SOS.
Alle nye fra FPT og FKO er selvfølgelig hjertelig velkommen.
Peter Wulff
SIF
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Billeder fra juletræsfesten.
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