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FORMANDEN
HAR ORDET!
Nye medlemmer.
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING’er og FORSVARETS IDRÆTSFORENING
NYHOLM vil meget gerne byde alt nyt personale, som i forbindelse med forsvarets
omstrukturering og vores nye vedtægter, har mulighed for at blive medlem SIF og
FIN, velkommen. Vi glæder os meget at udvide vor medlemsskare og alle interesserede skal være meget velkommen.
SIF Landsmesterskaber.
Så er året allerede godt i gang, og det betyder at vi i forbindelse med foreningernes
øvrige aktiviteter også skal afholde SIF FU Landsmesterskaber. I forbindelse med
SIF FU Landsmesterskaberne skal jeg her blot ridse lidt op om hvorledes afviklingen
skal foregå. I år forsøges afviklet landsmesterskab i følgende discipliner:
Badminton, flugtskydning, golf, sejlsport, skydning, sportsfiskeri og cykling.
Landsmesterskabet afholdes så vidt muligt på skift af søværnets idrætsforeninger.
Alle som er medlem af en af SIF’s foreninger og FIN kan deltage
Den arrangerende idrætsforening skal udfærdige et budget for stævnet på særligt
skema, som fremsendes til SIF FU, der afholder nettoudgifterne, op til kr. 7000,-. Der
skal budgetteres medfølgende udgifter:
Præmier, baneleje, dommerudgifter, materieludgifter (skiver - bolde m.m. - ikke ammunition), bespisning og overnatningsomkostninger.
Udgifter til fortæring under såvel transport som ophold på stævnestedet refunderes i
passende omfang efter udvalgsformandens bestemmelse, idet holdlederen har ansvaret for at ordningen administreres under hensyntagen til de lokale forhold. I mulig
udstrækning skal militær kostforplejning anvendes. Bespisning er for medlemmer,
der er tilmeldt til stævnet samt dommere.
Holdlederen har ansvar for at den mest økonomiske overnatningsform anvendes, idet
der tages rimeligt hensyn til de lokale forhold.
Der skal budgetteres med følgende indtægter:
Indskud og overnatningsomkostninger.
Transportomkostningerne er for egen/den anmeldende forenings regning, og skal gøres på billigste måde. Hvis private køretøjer anvendes, skal de så vidt muligt fyldes
op.
Tilbage er så blot at ønske alle et godt idrætsår med nogle forhåbentlig gode Landsmesterskaber.
Kent Ravn
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REDAKTØRENS
KLUMME
Kære læsere & skribenter!
Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT!
Tak for alle læserindlæg!
MARINEIDRÆT er med til at gøre opmærksom på de forskellige idrætter, som de
enkelte foreninger udbyder. Artikler i MARINEIDRÆT er med til at promovere og
forhåbentlig øge interessen for de enkelte idrætter. Jeg finder det derfor bemærkelsesværdigt, at det ofte er de samme udvalg, som indsender indlæg. Der er desværre en
del udvalg, som jeg sjældent hører noget fra og endda enkelte, som jeg ikke har modtaget materiale fra i de 4 år, som jeg har været redaktør.
Når f.eks. et Landsmesterskaber skal afholdes, kan invitation blive bragt i bladet, og
når mesterskabet er afholdt, ville det være ønskeligt, at det arrangerende udvalg indsendte et indlæg om afviklingen og resultatet.
Jeg vil derfor anmode alle udvalg om, at være med til at gøre MARINEIDRÆT til et
endnu mere spændende blad at læse.
Husk at MARINEIDRÆT læses af mange, og der er her en god mulighed for at blive
synliggjort. 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:
Da jeg fra maj og 6 måneder frem skal gøre tjeneste i Irak, er det vigtigt, at tidsfrister
overholdes. Alle indlæg skal derfor sendes til enten webmaster@sif-idraet.dk eller
boegsted@mil.dk.
Hjemmeside
Har det enkelte udvalg en nyhed som f.eks. tilmeldinger til turneringer, generalforsamlinger eller anden information, og denne ønskes på hjemmesidens forside, bedes
tekst og eventuel billede sendes til webmaster.
Ønsker et udvalg at stå for egen hjemmeside, er det muligt. Kontakt webmaster for
yderligere info.
Redaktøren

”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2007/2008
NR. / PERIODE
3/2007 - SEPTEMBER
4/2007 - NOVEMBER
1/2008 - FEBRUAR
2/2008- FEBRUAR

TIL REDAKTØREN

UDKOMMER

17. AUGUST
29. OKTOBER
28. JANUAR
21. APRIL

UGE 34
UGE 45
UGE 6
UGE 18
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INDHOLDSFORTEGNELSE
SIF adresser m.v.
Formanden har ordet!
Redaktørens klumme
SIF - Stævnekalender
DMI - Stævnekalender
SIF – Overrækkelse af DMI hæderstegn
DMI - Forbundsmesterskab i indefodbold
DMI - Forbundsmesterskab i fægtning
SIF - Indbydelse til Landsmesterskabet i cykling
SIF ARH - Referat fra Generalforsamlingen
SIF ARH - Faldskærmsudvalget
SIF FRH - Referat fra Generalforsamlingen
SIF FRH - Golfudvalget
SIF FRH - Sejlsportsudvalget
SIF KOR - Referat fra Generalforsamlingen
SIF KOR - Sportsfiskerudvalget
FIN - Referat fra Generalforsamlingen
FIN - Cykeludvalget
FIN - Golfudvalget
FIN - Motionsudvalget
FIN - Roudvalget
FIN - Sejlsportsudvalget
FIN - Sportsfiskerudvalget
FIN - TEAM VBK

2
3
4
5
6
6
7
8
8
9
18
23
28
30
31
34
35
39
40
41
42
43
45
45

SIF/FIN - Stævnekalender
SIF/FIN afvikler landsmesterskaber, hvor SIF ARH, SIF FRH, SIF KOR og FIN
konkurrerer mod hinanden.
Tilmelding til det enkelte landsmesterskab går gennem det enkelte udvalg eller via
SIF/FIN Sekretariat.
Følgende landsmesterskaber afvikles frem til august 2007:
Sportsgren

Dato

Arrangør

Badminton
Cykling
Golf
Sejlsport

12. maj
19. maj
2. – 3. august
18. – 19. august

SIF Aarhus
FIN (ved Høveltegård)
FIN (Korsør Goldklub baner)
FIN

Forsvarsmesterskaber
Sejlsport
21. – 22. august

Søværnets Sejlsportsudvalg
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DMI - Stævnekalender
DMI afvikler forbundsmesterskaber, hvor alle medlemmer af en idrætsforening i Forsvaret kan deltage.
Indbydelser og yderligere information til de enkelte forbundsmesterskaber kan findes
på www.dmif.dk
Tilmelding til de enkelte mesterskaber går gennem det enkelte udvalg eller via
SIF/FIN Sekretariat.
Følgende landsmesterskaber afvikles frem til september 2007:
Sportsgren
Dato
Arrangør
Cykling
Flugtskydning
Faldskærmsudspring
Triathlon/Duathlon
Tennis
Beachvolley
Golf

13. juni
13. – 14. juni
19. – 20. juni
15. august
16. – 17. august
28. – 29. august
6. – 7. september

Sønderborg Garnison Idrætsforening
Trænregimentets Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Sønderborg Garnison Idrætsforening
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Bornholm Værns Idrætsforening

SIF – DMI Hæderstegn
DMI hæderstegn er givet til orlogskaptajn Kristen Trap, Forsvarets Idrætsforening Nyholm.
Kristen Trap har gennem mange år været medlem af
Forsvarets Idrætsforening Nyholms (FIN - tidligere
SIF København) bestyrelse samt formand for FIN
skydeudvalg. Er pt. leder af FIN afdeling på Søværnets
Grundskole (SGS). Han har i mange år været medlem
af DMI skydeudvalg, og siden 1998 formand for
udvalget, og dermed medlem af DMI bestyrelse,
foruden mange andre lederhverv, bl.a. DGI amtsudvalg, Frederiksborg Amt.
Kristen Trap har altid fået sat gang i forskellige udvalg
på de af Søværnets tjenestesteder, hvor han har gjort
tjeneste. Han har været initiativtager til den meget
anvendte luftskydebane på SGS.
Kristen Trap har, som formand for DMI skydeudvalg,
i mange år været leder af DMI landsskyttestævner, og
er fortsat leder af disse meget store stævner.
Kristen har altid været meget aktiv med at motivere andre til at dyrke idræt, og har
gennem flere år været landstræner for det militære landshold i skydning.
Kristen modtog DMI guldemblem i 2005.
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DMI - Forbundsmesterskab i indefodbold
SIF KOR deltog i DMI forbundsmesterskabet.
I dagene onsdag og torsdag den 28., 29. februar og 1. marts, deltog SIF KORSØR
ved et indendørs fodboldstævne i Fredericia. Stævnet var arrangeret af DMI. Stævnet
var for alle aldersgrupper. Det hold som SIF KOR stillede var i aldersgruppen 40 år
og opefter. I tiden op til dette stævne havde der været trænet flittigt i Korsør Hallen.
De personer som har deltaget i træningen, var på intet tidspunkt i tvivl om, at vi til
stævnet ville de gøre en god figur.
Lige kort om reglerne for indendørs fodbold. Ved indendørs fodbold stiller man med
syv mand, og der er fire mand på banen ad gangen, som så løbende bliver skiftet ud,
da det fysisk er meget krævende at løbe rundt i 9 minutter.
Den 28. februar, da vi stod og skulle af sted, melder tre mand sig syge, dermed var
holdet i den grad amputeret, det tog dog ikke kampgejsten fra de sidste fire. Da de
fire personer ankom til Fredericia, fik de af stævneledelsen at vide at der var to hold
som havde trukket sig grundet sygdom og stævneledelsen derfor havde besluttet at
lægge de resterende hold sammen i én pulje, hvor så alle spiller mod alle.
Det betød for SIF KOR at de den 28. skulle spille 5 kampe inden for 2 timer, hvoraf
de sidste to kampe var ud i et hug. Det var selv om motivationen var i top en for stor
mundfuld. Resultatet af disse 5 kampe faldt absolut ikke til SIF KORs fordel tværtimod, vi tabte alle kampe, men ikke uden modstand. Desværre gik det ikke bedre dagen efter den 1. marts, her tabte vi også de 3 kampe som vi spillede, det skal dog siges at 1. marts spillede vi væsentligt bedre end dagen før, og det til trods for at vi
spillede med en sygdomsramt.
Det blev ikke til medaljer denne gang, MEN SIF KORSØR var der.
Med stor fodboldhilsen
Michael Jørgensen

DMI - Forbundsmesterskab i fægtning
DMI’s Forbundsmesterskaber i fægtning individuel og hold
afvikledes på Søværnets Grundskole onsdag – torsdag 14. - 15. marts 2007.
Forbundsmesterskaberne i fægtning individuel og holdafvikledes i dagene onsdag –
torsdag den 14. – 15. marts 2007, på Søværnets Grundskole, Auderød, med Forsvarets Idrætsforening Nyholm som arrangør. Forbundsmesterskaberne åbnedes af Chefen for Søværnets Grundskole, Kommandørkaptajn Hakon Badstue, som ønskede deltagerne et godt stævne.
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Onsdagen var valgt til afvikling af de individuelle mesterskaber. I forbundsmesterskabet deltog 9 foreninger med 12 herrer og 5 damer, og der fægtedes alle mod alle,
hvilket gav hver fægter ca. 30 kampe.
Kl. 1630 var de individuelle kampe afviklet og der var derfor præmieoverrækkelse
ved undertegnede, hvorefter der bare var tilbage at gøre klar til kammeratskabsaftenen. Kammeratskabsaftenen var arrangeret i cafeteriet på Søværnets Grundskole. I
kammeratskabsaftenen deltog ca. 20, og det så ud til at alle havde en rigtig hyggelig
aften.
Torsdagen startede kl. 0830 med afvikling af holdmesterskabet. I holdmesterskabet
deltog 9 foreninger med 14 herrer og 4 damer, hvilket gav 6 hold. Igen alle mod alle,
således at hver fægter fik 15 kampe. Under hele stævnet var der meget seværdigt
fægtning, dette på trods af at mange af fægterne var mærkede af gårsdagens kampe.
Kl. 1415 var alle kampe afviklet og præmieoverrækkelsen kunne gå i gang.
Præmierne blev overrakt af undertegnede og jeg afsluttede forbundsmesterskaberne i
fægtning individuel og hold, med at takke deltagerne for deres engagement, fægteudvalget, stævneleder J. T. Jansen, stævnekontor ved SSG Jim Pedersen, SGS, samt
RTLG Peter Wulff, FIN samt at indbyde til næste års forbundsmesterskaber i fægtning individuelt og hold i 2008 i Skrydstrup.

OK Kent Ravn uddeler præmier til vinderne

Resultater:
Grad/navn
Herrer
KS Simon Andersen
SSG Ib V. Nielsen
SSG Kim Berg
OKS Henrik grubak
CIV Ole V. Nielsen

Forening Nr.
FIN

1

IFS

2

FAKI
IVG
IFS

3
4
5

Bem.
Vinder af herrer senior og vandrepræmie – udsat af
Næstved Garnisons Idrætsforening i 1986 og genudsat af
Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening i 2004.
2. præmie – Glas
Vinder af Arne Kofoeds Mindepokal – udsat af DMI
Fægteudvalg i 2003.
3. præmie – Glas
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Damer
CIV Susanne Kristensen

SNGI

1

OKS-1 Diana Rank
KN Christina Pojezny
FSPC Susanne V. Larsen
Juki Tauchi

IVG
FIN
VGI
IVG

2
3
4
5

Vinder af dame, senior og vandrepræmie – udsat af Fredericia Garnisons Idrætsforening i 1996.
2. præmie – Glas

Kent Ravn

SIF – Landsmesterskabet i cykling
INVITATION TIL SIF/FIN LANDSMESTERSKAB I CYKLING
FIN er arrangør af landsmesterskabet i 2007, der afvikles lørdag den 19. maj. Mesterskabet afvikles i det skønne område nord for Høvelte.
Der konkurreres i enkeltstart (10 km.) og linieløb (60 km.) i rækkerne senior (op til
44 år) Old Boys (45 år og derover)
og kvinder.
Yderligere information kan findes
på www.sif-idraet.dk/cykling
Sidste frist for tilmelding er den
11. maj.
Stævnet afsluttes med en hyggelig
middag og præmieoverrækkelse
Vel mødt.

Jan Bøgsted

SIF ARH - Bestyrelsen
REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 15. marts 2007
12 personer deltog.
FM, Steen Rørbæk Jensen, bød velkommen og læste dagsordenen op.
a. Valg af dirigent.
Frank Sunesen blev foreslået og valgt med akklamation. Frank konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.
b. Bestyrelsens beretning:
• Formandens Beretning v/Steen Rørbæk
Jeg byder jer velkommen til dette års generalforsamling i SIF Århus, og takker
for fremmødet.
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I året 2006 har bestyrelsen afholdt de nødvendige møder heraf to udvidede bestyrelsesmøder med deltagelse af udvalgsformændene.
SIF Århus er igen kommet igennem et år uden de store sværdslag, hvilket vil
sige at der har været stabilitet i medlemsantallet, arbejdet og aktiviteterne i udvalgene, hvor det skal nævnes at cykeludvalget afviklede SIF mesterskab i
samarbejde med SIF Frederikshavn og gennemførte i vellykket stævne på
Djursland med udgangspunkt fra Dråby Depot. Stabiliteten i udvalgene skal
ses bredt, da formanden for sejlsportsudvalget Brian Strømkjær Jensen umiddelbart inden denne generalforsamling har ønsket at overgå til medlem af udvalget. Midt i planlægningen af SIF mesterskabet i badminton 2007, drog formanden til Afghanistan i 3 måneder (tjenstligt) og overlod ketsjeren til John
Jensen, men vi opdagede dog, at der var FIIN-net forbindelse derude fra, så der
blev ingen huller i formandens fraværsperiode.
Desuden har både faldskærms- og golfudvalgene påtaget sig at arrangere DMI
mesterskaber i de respektive idrætsgrene i sæsonen 2008, hvilket må siges at
være flot for en forening af SIF Århus størrelse.
Ved sidste generalforsamling blev der talt om fleksibilitet omkring idrætsforeningernes åbenhed for personel i forsvaret og vi ændrede vores vedtægter til
at omfatte personel i forsvaret med pårørende som ordinære medlemmer, dette
var afhængig af at DMI rettelsesforslag, blev vedtaget på årsmødet 2006, hvilket det blev og vores beslutning er dermed i kraft.
Den frivillige idræt vil i det nye forsvar komme til at betyde en væsentlig rolle
for personellet, da der ikke vil givet mere arbejdstid til at opretholde de fysiske
krav der stilles.
Bestyrelsen arbejder fortsat med tiltagene til at synliggøre SIF Århus bedre i
området, men har ikke været helt så aktive som håbet. DMI opfordring til at
idrætsforeningerne kunne blive linket op til deres Internet side, tog vi imod
med samme, så uden for hegnet på Århus havn er vi kommet.
Økonomien ser fortsat rimelig ud for afdelingen i 2006 hvor ikke har været
problemer med fordelingen af de tildelte midler til udvalgene. Da SIF FU generelt har reduceret driftstilskuddet til afdelingerne med 5 % af de indsendte budgetter for 2007, er det bevilligede beløb på 66.500,00 kr., hvilket hverken jeg
eller kassereren mener, skulle få alvorlige konsekvenser for de enkelte udvalg,
men der skal tilrettes så midlerne anvendes bedst muligt til gavn for idrætten.
Så den årlige tilbagevende: rekrutteringen af yngre medlemmer til at tage over
i udvalg og bestyrelser, da det stadig gælder om at finde frem til disse, så der
kan oparbejdes erfaring og kontinuitet inden den store afgang kommer som en
overraskelse om få år. Jeg er bl.a. på valg denne gang og det er den sidste hele
valgperiode, så nettet skal snart sættes op.
• Cykeludvalgets beretning, Lars Juel Nielsen afbud.
Året har nu ikke været præget af helt så meget aktivitet som man kunne ønske
sig, men lidt er det dog blevet til.
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Jeg kørte bakkeløbet ved Skanderborg sidst i april.
Derefter var der stille til vi kom til DMI mesterskaberne i Oksbøl d. 7. juni. De
havde stablet et godt arrangement på benene og sørget for dejligt vejr, så bedre
kunne det ikke blive.
Der var kun mig i Oksbøl fra Aarhus afdelingen, men en del fra både Frh. og
Kbh. Jeg fik en 6. plads i linieløbet (oldboys) så det var såmænd ikke så ringe,
Søren Alexandersen fra SIF Kbh. blev DMI-mester både i enkeltstart og linieløb (senior), så søværnet fik vist at de også kan køre på cykel.
Sommeren gik bl.a. med en tur til Alsace som Jan Bøgsted havde arrangeret.
En rigtig god tur med ca. 25 glade cyklister fra alle værn + familie, vi cyklede
bakkerne omkring Obernai tynde om formiddagen og var sammen med familien om eftermiddagen.
I weekenden 23.-24. september afholdte Aarhus udvalget med god assistance
fra de gode kolleger i Frh. SIF- mesterskaber i Mols Bjerge.
Der var sørget for godt vejr og en udfordrerne rute i de skønne bakker.
Mester blev:
Senior (u.45) Søren Kristensen Kbh. både enkeltstart og linieløb.
Oldboys (o.45) Palle Andersen Frh. både enkeltstart og linieløb.
Holdmester blev for 2. gang København, tillykke, vi glæder os til revanche på
sjælland 19. maj.
Arrangementet blev afsluttet med præmie overrækkelse og middag lørdag aften. En god weekend hvor det eneste der manglede, var lidt flere deltagere.
Vi Håber på lidt flere aktiviteter i 2007 så ud af busken folkens vi har det sjovt
og hyggeligt når vi er af sted.
• Faldskærmsudvalg beretning v/Flemming Pallesen
Faldskærmsudvalget består for tiden af 7 medlemmer.
Det udvalget dyrker er præcision og formationspring, som er de militære discipliner.
Det foregår overalt i landet i forskellige faldskærmsklubber der afholder stævner.
Faldskærmsudvalget deltog selvfølgelig også i Dansk Militær Idræts forbundsmesterskab i faldskærmsudspring, som blev afholdt på Flyvestation
Skrydstrup med Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI) som arrangør.
Vejret så lovende ud, men konkurrencen blev stoppet i et tidsrum, da et F16 fly
som lettede og under denne manøvre tabte næsehjulet. En større operation blev
nu iværksat, hvorunder alle måtte forlade området. F16 flyet kom dog sikkert
ned, men fik lidt skrammer i snuden. Konkurrencen kunne dermed genoptages.
Vejret drillede også denne gang, det skal det jo gøre, men vi kom igennem minimumrunderne, som bestemmelserne foreskriver for at et DMI forbundsmesterskab kan for afviklet.
Det blev mærkeligt nok, samme resultat som i 2005.
Kent Mattesen fik en 5. plads i individuel præcision i klasse 1.
I klasse 3 hentede Jens-Olav Ebrup første pladsen, Leif Frederiksen tredje
pladsen og Flemming Hansen en tidende plads.
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I holdpræcision blev SIF ÅRHUS-I (Jens-Olav Ebdrup, Flemming Hansen og
Kent Mattesen) nummer 4 og SIF-ÅRHUS-II (Leif Frederiksen med blandet
hold) fik en sjette plads.
I Formations Cup kæmpede SIF ÅRHUS (Jens-Olav Ebdrup, Flemming Hansen og Kent Mattesen) en flot anden plads.
Det var en god dag for SIF ÅRHUS faldskærmsudvalg.
Kent Mattesen har fundet ud af, at, efter at have sprunget i præcisionsskærmen,
han har store evner i denne disciplin og har dyrket denne optimalt i 2006. Bl.a.
er medaljehøsten blevet til 2 guld og 1 sølv. Den ene guld er som samlet vinder
i Danmarks Cup, som består af 4 konkurrencer, afholdt under Dansk Faldskærms Union. Herom kan man læse Kents indlæg i næste Marineidræt.
• Svømmeudvalgets beretning Flemming Pallesen på vegne af Steen Munksgaard
Svømmeudvalget har for tiden 7 medlemmer. Der dyrkes udelukkende motionssvømning i tre svømmehaller – Århus svømmehal (Spanien), Århus Svømmestadion og Lyseng Svømmehal.
Som noget nyt gælder billetterne også til Århus Skøjtebane – måske en ny disciplin i SIF Århus – Skøjteudvalg!!
• Badmintonudvalgets beretning v/Susanna Graabæk
Dette har været mit første ”hele” år som formand for SIF Aarhus Badminton
udvalg. Og så har det alligevel ikke, da jeg jo har måttet besvære John med det
midlertidige hverv som formand, mens jeg var udsendt til Afghanistan i 3 måneder. Han klarede det forbilledligt, selvom jeg sad tungt på kassen.
Vi er ikke så mange tilbage, der er aktive udøvere. Vi er 10 medlemmer inklusiv mig selv. Der er 3 nye, der har ytret ønske om at spille i næste sæson og vi
mister mindst 2 ved tjenesteskift. Jeg har forsøgt med at give det vagtgående
personel tilbuddet om at betale et fast beløb pr. gang, men det har ikke tiltrukket nogen. Desværre.
Personel fra PETO har fået lov til at benytte vores baner i AB-hallen tirsdag
morgen sammen med os andre, mens PETO er på værft i Aarhus.
I december afholdte badmintonudvalget den årlige juleafslutning med efterfølgende frokost. 5 doubler deltog i ”ministævnet”, der var arrangeret af John i
mit fravær. I lighed med tidligere år inviterede vi Sund Stab til at deltage. Det
resulterede i ca. 3-4 ekstra spillere.
Her op til Landsmesterskabet, der afholdes af os i år, har vi i lighed med de
sidste par år engageret en træner til at give os nogle trænings/spilletips inden
mesterskabet. Han kommer hver anden tirsdag i MAR/APR. Han bliver betalt
med de absolut sidste penge, udvalget har på kontoen, men han er det værd.
Den 12. maj afholdes Landsmesterskabet i Badminton i AB-hallen. Gardergården er bestilt til overnatning samt afsluttende overrækkelse af præmier og fest.
Så er der heldigvis 4 år til næste gang.
Det er første landsmesterskab, jeg er arrangør af, men jeg har god hjælp fra
garvede medarrangører.
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• Sportsfiskerudvalgets beretning v/ Niels C.K. Hansen.
2007 startede med det årlige medlemsmøde i SOK 1. marts, hvor årsprogrammet blev fastlagt. Som det kan ses af beretningen blev de større ture afviklet efter planen.
Tur
Regionsmesterskab
GeddeTur
SIF-Landsmesterskab
Kyst/Båd tur
DM-Havfiskeri
Put and Take
Nytårtur/Havtur

Sted
Middelfart
Silkeborg
Ebeltoft
Ebeltoft
Helsingør
PindsMølle
Ebeltoft

Dato
Lørdag d. 12/5 Kl. 06.30-16.30
Søndag
Week-Enden d. 05
Søndag d. 19/6 Kl. 08.00-16.00
Lørdag d. 11/8 Kl. 07.00-15.30
Lørdag d. 19/11 Kl. 08.00-16.00
Onsdag d. 30/12 Kl. 07.00-15.30

Gennnemf
OK
Aflyst
OK
Aflyst
OK
Aflyst
OK

Regionsmesterkabet 2006 fra Middelfart.
Vi deltog med et hold i Danmarks Sportsfiskerforbunds Regionsmesterskab
fra Middelfart den 20. maj 2006. Der deltog 35 hold af 4 fiskere (140 fiskere). Fiskeriet startede kl. 0800 og foregik omkring Lillebælts broerne, og det
var fornuftigt, dog med enorme mængder af små fisk der ikke kunne holde
mindste målene. Der var meget stor forskel på fangsterne på de forskellige
både, men de fleste fik flere arter/fisk. Så det var med stor spænding vi stoppede fiskeriet kl. 1400 og returnerede til Middelfart for indvejning og præmie
overrækkelse. Holdet blev nr. 8 af 35, dog som nr. 2 fra Region Aarhus,
hvilket betød at holdet kvalificerede sig til DM i havfiskeri fra Korsør Lørdag 2. september 2006.
Plac
5
27
60
118

Nr.
14
13
15
16

Navn
Robert Nielsen
Niels Hansen
Gert H. Jensen
Per Christensen

Ant
5
3
3
1

Vægt
1600
2600
1000
300

Point
116
86
70
23

Forening
Søværnets Idrætsf.
Søværnets Idrætsf.
Søværnets Idrætsf.
Søværnets Idrætsf.

Søværns Mesterskabet i havfiskeri fra Aarhus.
SIF SFA Aarhus afviklede dette års Søværns Mesterskab, og deltog selv med
et hold. Mesterskabet blev afviklet med udgangs punkt fra Gardergården i
Aarhus, i weekend 9.-11. juni 2006. Vi var heldige med vejret som viste sig
fra sin bedste side hele Weekenden. Fredag aften mødtes vi alle på Gardergården, og blev indkvarteret inden vi samledes til kammeratligt samvær/ udveksling af fiskehistorier. Alle holdene blev delt i to da vi skulle fiske fra 2
forskellige havne. Der var afgang til Ebeltoft / Kongsgårde 0615.
Sejladsen var en smule forskellig for de enkelte havne, så fiskeriet startede
kl. 0830, der blev fisket efter alt hvad havet kunne byde på. Der var mange
små fisk som ikke kunne holde mindstemålene, dog ikke så mange som vi
oplevede under Regionsmesterskabet fra Middelfart. Der blev fanget mange
forskellige arter og nogle fiskere fangede arter som de ikke tidligere havde
fanget. Alle de deltagende fiskere fangede fisk, og det viser sig også på resultatet. Skipperne prøvede virkelig at finde fisk til os og det lykkedes at finde
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flere forskellige arter (Torsk, flade(Rødspætte, Skrubbe, Issing), Hvilling,
Fjæsing osv) til os. Efter 6 timers fiskeri, returnerede vi til havnene og vendte tilbage til Gardergården hvor indvejning af fangsten foregik.
Aftenen startede med spisning og hygge snak, inden den mere alvorlige side
af sagen skulle genneføres. Resultaterne af fiskeriet var flotte, SIF Mester
Knud Svendsen, Frh.
Individuelt:
FRH
KOR
SOK

Navn
Knud Svendsen
Kurth Nielsen
Robert Nielsen

Antal Arter
4
4
4

Antal Kg
5.7
4.6
3.7

Resultat
108.5
103
98.5

Placering
1
2
3

Resultat
329.5
292
224

Placering
1
2
3

Resultat
94.5
87
25.5

Placering
1
2
3

0

16

Hold:
Navn
Aarhus
Korsør
Frederikshavn

Hold resultat
Hold resultat
Hold resultat

Bedste Reserve:
KOR
KOR
FRH

Navn
Jesper Jørgensen
Henrik Olsen
Allan

Antal Arter
4
4
1

Antal Kg
2.9
1.4
1.1

Største Fisk:
SOK
KOR

Frank Sunesen
Gert Hansen

Torsk
Torsk

1.8
1.75

Fidus Bamse:
FRH

Claus Ejstrup Pape

0

0

Som eneste fisker der ikke indvejede fisk til konkurrencen, nøjedes med størrelser, der skulle genudsættes.
Vi takker for det gode humør og den positive ånd som alle deltagere havde
medbragt til mesterskabet.
Danmarks mesterkabet 2006 fra Korsør.
SIF SFA Aarhus deltog med et hold i Danmarks Sportsfiskerforbunds Danmarks-mesterskab fra Korsør Lørdag den 2. september 2006. Vi startede fra
Aarhus Fredag den 1. september kl. 1600, og ankom til Vandrehjemmet kl.
0800 for indkvartering. Lørdag morgen var der afgang for indskrivning hos
arrangørerne i passende tid så vi kunne fordeles på de 6 både der skulle bruges.
Der deltog 31 hold af 4 fiskere (124 fiskere). Fiskeriet startede kl. 0800 og
foregik omkring Storebælts broerne, det var fornuftigt, dog med enorme
mængder af små fisk der ikke kunne holde mindste målene. Der var meget
stor forskel på fangsterne på de forskellige både, men de fleste fik flere arter/fisk. Så det var med stor spænding vi stoppede fiskeriet kl. 1400 og retur-
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nerede til Korsør for indvejning og præmie overrækkelse. Kl. 1530 startede
præmie regnen, og vi var så beskedne at placere os midt og nederst i feltet.
Holdet blev nr. 23 af 31, med mange arter og en pæn mængde fisk.
Efter præmie overrækkelsen gik turen tilbage til Aarhus, hvor vi ankom lørdag kl. 2000 efter en god tur med mange fisk.
Pl.
N
63
y
66
91
t
105
å

Nr.
53
54
55
56

Navn
Niels Hansen
Robert Nielsen
Frank Sunesen
Per Christensen

A. art
3
4
3
2

Gram
3400
1300
1500
1800

Point
94
93
75
58

Hold
Søværnets IF
Søværnets IF
Søværnets IF
Søværnets IF

Tur/Havtur 2006 fra Grenå.
Vi afviklede den årlige Nytårs tur fra Grenå og for en gang skyld var vejret
med os, så det blev en meget god oplevelse. Afgang kl. 08.00 og derefter ud
efter Nytårstorsken. Alle fangede fisk, dog var størrelsen beskeden, men den
største torsk blev fanget af Robert Nielsen og vejede ca. 2 kg renset. Der var
dog fisk til alle, men de fleste var lige under målet og fik en chance mere.
• Sejlsportsudvalgets beretning af Steen Rørbæk på vegne af Brian S. Jensen.
2006 startede med meget koldt vejr i klargøringsperioden, og da SIF REX
skulle have god omgang dette forår, kom den sent i vandet. Da kapsejlerne
havde en stram kalender uden for Århus, blev det besluttet, ikke at tilmelde SIF
REX til onsdagskapsejladserne i Marselisborg Sejlklub.
Fyns Cup blev sejlet og fuldført, dog med en placeringen der har været bedre
de foregående år.
I sommerperioden blev sejlene luftet på dagsejladser medens det var ikke den
store sejlaktivitet, der prægede efteråret, inden det var tid til at komme på land
imellem regnbygerne.
Vel på plads i vinterstativet, kunne det konstateres, at det ekstra arbejde ved
forårsklaringen af bunden ikke spildt, hvilket gør det nemmere at fuldføre endnu en god klargøring, så SIF REX bliver en rigtig pæn båd på vandet allerede
den 7. april. Dette skulle gerne få endnu flere til at sejle en tur, og dermed også
flere aktivere sejlere til at deltage i arbejdet med vedligeholdelsen båden.
• Golfudvalgets beretning ved Torben Kjærulff.
Først og fremmest vil jeg gerne takke Claus Holm Christensen, for det store arbejde han har gjort, dels med at genopstarte golfudvalget, dels som formand
gennem de seneste fire år og dels for arbejdet som medarrangør af Værnenes
Match.
Udvalget har i 2006 bestået af 10 medlemmer. Som konsekvens af sportens generelle udvikling forventes det at vi kommer op på næsten 20 medlemmer i
2007.
I den første del af året blev der gennemført to matcher. Det var i Randers og i
Ålborg. Antallet af deltagere kunne have været bedre, men golfen og det sociale var som sædvanligt helt på toppen.
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Den sidste - af normalt fire lokale matcher - var Strygematchen, der blev gennemført i Markusminde Golfklub på en dag med masser af regn lige til 1. bold
skulle tee ud. Herefter blev vejret bedre og bedre. De 12 deltagere fik spillet en
fin bane, der helt sikkert vil komme til bage på SIF ”Touren”. Det blev p.g.a.
en forglemmelse ikke spillet slagspil og dermed blev der ikke udråbt en klubmester for 2006. I stableford turneringen vandt den yngste deltager, 11 årrige
Christine Kjærulff, med en score på 35 point.. Efter matchen blev der afholdt
generalforsamling, hvor Torben Kjærulff blev valgt til formand, Steen Stylsvig
til næstformand, Henrik Nielsen til kasserer og Henrik Skovhus til menigt
medlem. Vi ser frem til et godt samarbejde og en rivende udvikling af golfen i
SIF ÅRH.
Værnenes Match blev igen i år afholdt i Horsens. Vi havde fem deltagere med,
men spillet var desværre ikke nok til, at vi – sammen med resten af søværnet –
kunne hjemtage pokalen.
Vanen tro sendte vi repræsentanter til Korsør i begyndelsen af august for at
deltage i SIF mesterskabet. I år var det et familiehold bestående af Torben og
Christopher Kjærulff. På trods af at det var 1. gang Christopher spillede banen,
kunne han både lave eagle og vinde turneringen for seniorer. Som en ekstra
præmie vandt han også en plads på UNISAFE’s hold i en turnering på Barsebäcks bane i Sverige.
DMI mesterskabet blev i år afholdt af Vordingborg Garnisons Idrætsforening
på Sydsjællands og Næstved Ny golfbaner. Med bl.a. to spillere med meget lave handicap burde vi have spillet med helt fremme, men det blev kun til en andenplads for hold i ungsenior-rækken. Under samme stævne blev SIF ÅRH opfordret til at påtage sig værtskabet i 2008 eller 2009. Efterfølgende er vi blevet
tildelt stævnet i 2008. Det glæder vi os til.
• Skydeudvalget i standby.
SIF ARH anmoder om at en stiller op som formand for skydeudvalg.
Beretning blev taget til efterretning.
c. Regnskab v/kasserer Flemming Pallesen
BEHOLDNINGER 1-1-2006
SIF ÅRHUS
SVØMMEUDVALG
SPORTSFISKERUDVALG
SEJLSPORTSUDVALG
BADMINTONUDVALG
SKYTTEUDVALG
FALDSKÆRMSUDVALG
CYKELUDVALG
GOLFUDVALG
IALT

KASSE
2.758,75
1.829,00
270,80
337,00
5,00
620,63
999,50
6.820,68
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GIRO
730,72
765,04
423,91
5.843,66
441,52
8.204,85

IALT
3.489,47
765,04
1.829,00
694,71
5.843,66
337,00
446,52
620,63
999,50
15.025,53

BEHOLDNINGER 31-12-2006
KASSE
SIF ÅRHUS
SVØMMEUDVALG
SPORTSFISKERUDVALG
SEJLSPORTSUDVALG
BADMINTONUDVALG
SKYTTEUDVALG
FALDSKÆRMSUDVALG
CYKELUDVALG
GOLFUDVALG
IALT

6.345,25
1.192,15
-73,45
337,00
1.540,13
128,00
9.469,08

GIRO
IALT
9.651,39
15.996,64
95,05
95,05
1.192,15
98,27
24,82
1.242,94
1.242,94
337,00
1.341,62
1.341,62
1.540,13
128,00
12.429,27
21.898,35

d. Behandling af forslag:
Ingen forslag modtaget
e. Fastsættelse af særlige kontingenter.
Særkontingenter fastsættes i udvalgene
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
B-medlem:
B-suppleant:
B-suppleant:

Steen Rørbæk Jensen
Roberto Dunai
Flemming Pallesen
Kirsten Skou
Kurt F. Hansen
Niels C.K. Hansen
Steen Munksgaard

på valg, blev valgt
ej på valg
ej på valg
på valg, genopstiller, blev valgt
ej på valg
ej på valg
på valg, genopstiller, blev valgt

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Birgitte Vagnholm
Revisor:
Orla L. Christoffersen
Revisorsuppl.: Annie Svejgaard

på valg, blev valgt
ej på valg
på valg, blev valgt

h. Eventuelt
Der er 2 golfsæt til fri afbenyttelse.
Flemming mindede om at formanden skal attestere udgifter
Vores hjemmeside på Internettet skal rettes op, formanden tager det op i FU.
Formanden opfordrer formændene for udvalg til at tjekke op med 6 årsplaner, således
at mesterskaber placeres mest hensigtsmæssigt, så sejlende personel får mulighed for
at deltage.
Sekretær SIF ARH
Kirsten Skou
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SIF ARH - Faldskærmsudvalget
Ikke række efter pladen….
Denne artikel handler om en af de mange discipliner indenfor faldskærmssporten,
præcisionsspring.
Men allerførst, hvem er jeg:
Jeg hedder Kent Mattesen, årgang 1959, medlem af HJV siden 1977, hvor jeg er tilknyttet MOTBON125. Her igennem medlem af SIF-ÅRH Idrætsforening.
Til daglig el-montør.
Har sprunget faldskærm siden 1982 og har udført ca 2800 spring. Medlem af Århus
Faldskærms Club, hvor jeg også virker som instruktør, bl.a. med uddannelse af nye
elever.

Faldskærmssporten byder på mange forskellige discipliner, men her vil jeg udelukkende koncentrere mig om den disciplin jeg dyrker p.t.
Præcisionsspring går kort fortalt ud på, at lande på en elektronisk måleplade, der måler afvigelser fra 0 – 16 cm. (Jo, du læste rigtigt!)
Denne måleplade ligger på en tyk madras, så man ikke slår sig, da det godt kan se lidt
tumpet ud når man lander.

Her ses madrassen med målepladen inde i centrum.
Samme springer er landet og dommerne ser efter scoren.
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Man springer på hold á 5 mand og der dømmes både på individuel og hold-score.
Springet foregår fra 1100m højde, hvor alle 5 springer af flyet, med 4-5 sek. mellemrum, således at springerne hænger som perler på snor, med lidt højdeforskel.
, dybt

Springerne lander så med ca. 30 sek. mellemrum. Hvis springeren rammer målepladen, et sted mellem 0 og 16cm, vises denne score på et display der står umiddelbart
ved siden af madrassen. Derudover er der 3 dommere der dømmer hver enkelt springers landing. De holder bl.a. øje med, hvilket punkt på springerens krop, der rører
jorden/madrassen først. Det skal helst være en fod der rører målepladen først.
Den mest almindelige skærmstørrelse til præcision, er mellem 252 og 282 fod2.
Nu til selve historien:
I de mange år jeg har sprunget, har jeg altid været lidt fascineret af præcisionsspring,
men har aldrig dyrket den ”seriøst”.
Midt i sæsonen 2005, besluttede jeg så at nu skulle det være. Jeg ville gerne deltage i
konkurrencer, men havde ikke den store erfaring inden for denne gren af sporten.
Da SIF-ÅRH jo er i besiddelse af en præcisionsskærm som jeg kunne bruge, var det
jo bare med at komme i gang.
Så uden træning og konkurrenceerfaring, meldte jeg mig til en lokalkonkurrence hos
Midtjysk Faldskærmsklub, der hører hjemme på Viborg Flyveplads.
Denne konkurrence hedder Haralds Mindecup og er opkaldt efter en dygtig præcisionsspringer, der desværre omkom i tjeneste på Balkan i 1996.
(Konkurrencen løber over 6 runder og der springes i A, B og C-række.
A række = over 500 springs præc.-erfaring. B rk. = under 500 spring erfaring og C-rk
= skærmstørrelser under 250 kvadratfod størrelse.)
Denne konkurrence løber over to dage og som før nævnt, 6 runder.
Min manglende erfaring kunne tydeligt ses på resultatet, idet min score over de 6
runder var rimelig spredte. Men trods dette var jeg godt tilfreds. Jeg ramte da på målepladen i 3 af springene…!
I denne konkurrence blev mit endelige resultat således: (afvigelse i m)
Runde 1
0,10

Runde 2
2,0

Runde 3
0,16

Runde 4
2,0

Runde 5
0,14

Runde 6
0,92

Total
5,32

Min næste konkurrence var DMI2006 der blev afholdt på FSNSKP i maj måned.
Her satsede jeg på at koncentrere mig om præcision i ”rigtig” præcisionsskærm, da
jeg ikke havde prøvet dette før til et DMI. Jeg havde tidligere deltaget i præc. i
sportsskærme, med et nogenlunde resultat.
DMI-vejret var ikke helt med os, idet det blæste for meget til præc.spring, så der blev
i daggtimerne sprunget formationsspring, hvor SIFAARH scorede en 2. plads.
Jubii, sølv til os….
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Sidst på dagen lagde vinden sig, ligeså pludseligt som den var kommet om morgenen.
Så det var bare med at kommet i gang, inden solen gik ned. Det blev til 2 runder og
ikke mere. Men netop her i solnedgangen skete det vidunderlige, som alle
præc.springere drømmer om: I 2. runde lavede jeg den magiske 0,00cm i afvigelse…FOR ALLERFØRSTE GANG! Altså lige i Bulls Eye. Når man laver denne score, udsender måleudstyret 3 korte bib-toner, så man kan høre man har ramt plet.
Det var sgu en dejlig lyd !
Her skal lige indskydes, at min samlever, Susanne Andreasen er FAI/CISM-dommer
og var desværre lige taget hjem, kort før vi gik i gang med præc. Så hun overværede
desværre ikke denne score. Men jeg kunne jo med stolthed ringe og fortælle det, efter
dagens spring.
Så dagen endte med følgende res. i præc.: Runde 1
0,16m

Runde 2
0,00m

Total
0,16m

I holdpræc. blev det til en 4. plads. Her springes på hold á 3 mand og holdet bestod af
MSP Jens Olav Ebdrup, MG Flemming Hansen HJV og undertegnede.
Her ses deltagerne i DMI 2006, SIF-AARH.
Fra v. Flemming Pallesen, Kent Mattesen,
Flemming Hansen, Jens Olav Ebdrup og Leif
Frederiksen

Så det var med en god fornemmelse i maven, jeg tog hjem fra
denne konkurrence.
Næste konkurrence, tilbage i det
civile, var DFU OPEN. En konkurrence afholdt af Dansk Faldskærms Union. Den blev afholdt
på Flensborg Flyveplads, da der
ikke var nogen klub i DK der havde tilbudt at være vært for denne konkurrence.
Denne konkurrence løber over 8 runder, men her blev kun afviklet 5 runder.
Der er afsat 3 dage til afvikling og igen drillede vinden lidt, derfor kun 5 runder.
Jeg begyndte efterhånden at mærke mere til min manglende erfaring, da det kan være
rimeligt tungt at styre en stor præcisionsskærm under dyb koncentration, i ”mange”
spring på samme dag. Nu kan jeg ikke prale af, at være fysisk stor og stærk, så det
tærer lidt på kræfterne i mine tynde drengearme…
Så lidt motions – og styrketræning ville ikke være en dårlig idé.
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Resultat fra denne konkurrence kom til at se således ud:
Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
0,03 0,08 0,08 0,04 0,15 0,38
Igen, kun tilfredshed fra min side. I al beskedenhed, fandt jeg efterhånden ud af, at
der nok alligevel var lidt talent gemt i mig. ☺
Danmarksmesterskabet i præcisionsspring blev afholdt hos klubben Center Jump, der
holder til på Odense Lufthavn.
Denne konkurr. løber også over 3 dage, 16.-18. juni. Her deltog 12 springere i Arækken og 7 i B-rækken. Heriblandt undertegnede i b-rækken.
DM løber over 10 runder, men der blev kun afviklet 8.
Uden at komme detaljeret ind på enkelte spring, kom res. til at se således ud:
Rd 1
0,04m

Rd 2
0,09m

Rd 3
0,04m

Rd 4
0,03m

Rd 5
0,05m

Rd 6
0,05m

Rd 7
0,42m

Rd 8
2,00m

Tot
2,72m

Kalenderen skriver nu medio juni 2006 og der er afviklet 3 civile og 1 DMIkonkurrence. Årets sidste konkurrence i DK, finder først sted i september, så hvis
man ikke holder sig springvarm, er 3 måneder længe at vente til at springe konkurrence igen.
Det blev det desværre ikke til ret mange trænings- og vedligeholdelsesspring for mit
vedkommende, inden årets sidste konkurrence.
Vikingemesterskabet, afholdes af Nordsjællands Faldskærmsklub, der bor v. Frederikssund.
Igen var vejrguderne ikke helt på vores side, da vinden atter drillede lidt.
Bl.a. var der lidt turbulens lige i landingsområdet, da vinden kom fra en retning hvor
der var træer der kunne danne turbulens.
Dette fik jeg at føle, allerede i første runde. Da jeg var få sek. fra at lande, ”forsvandt” vinden, som med et knips med fingrene. Dette forårsagede at jeg fløj pludselig mere fremad end jeg havde ventet og landede derfor ca. 5 meter fra målepladen
Igen, manglende erfaring spiller ind her. En springer med mange års erfaring i præcision, havde klaret denne situation, og ville kunne have landet på målepladen alligevel.
Spring nr. 2 klarede jeg heldigvis meget bedre idet min score her blev 0,02m. Særdeles tilfredsstillende. Runde 3 ligeledes et godt spring, med en score på 0,03m. Nu var
der kommet lidt ro på og styr på koncentrationen. Øv, og så blev det kun til disse 3
spring. Men igen, jeg kunne godt være tilfreds. Jeg var jo stadig lidt ”grøn” i denne
disciplin.
Efter denne, sæsonens sidste konkurrence, havde jeg jo så opfyldt mit eget mål, nemlig at deltage i alle præc.-konkurrence i DK, i én sæson.
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Endog med et langt bedre resultat end jeg havde drømt om. Sæsonen 2006 bød dermed på 2 guldmedaljer og en sølvmedalje. Den ene guld, var oven i købet som samlet
vinder i DanmarksCup, der består af 4 konkurrencer, afholdt under Dansk Faldskærms Union.
Det der virkelig har givet mig blod
på tanden til at fortsætte, er ikke
mindst, at min første virkelige
konkurrence var faktisk DM 2005.
Denne konkurrence blev afviklet på
et areal på Randers Havn, i forb.
med Randers-ugen. Det var en stor
oplevelse at springe et sted hvor
der er både stort publikum og
havnebassin meget tæt på..!
Publikum var meget interesserede og netop præcisionsspring er meget publikumsvenligt, da man netop kan komme forholdsvis tæt på og se hvad der foregår. Folk der ikke kender til sporten, kan blive dybt imponeret over, at man springer ud fra 1100 meters højde og så er i stand til at lande på en tyk madras, der måler 6m i diameter…
Her er en flok sommerglade børn på besøg på
madrassen og får forklaret hvordan det hele
foregår. Med ryggen til, ses stævneleder Sus
Christiansen

Fremtiden…. ? Ja, hvad skal der ske i
sæsonen 2007?
Mine planer for 2007 er naturligvis
de danske konkurrencer og derudover
vil jeg gerne deltage i et par stykker i
udlandet. Blot for at opleve
atmosfæren under en konkurrence, hvor der er deltagere fra mange nationer.
På hjemmefronten, dvs. i Århus Faldskærms Club, vil jeg gerne prøve om jeg kan
fremme disciplinen præcisionsspring, da vi mangler aktive springere her. Interesserede springere der måtte læse dette, er meget velkommen til at kontakte undertegnede,
eller se mere på ÅFC’s hjemmeside www.aafc.dk eller www.dfu.dk. Her er meget
mere om forskellige discipliner og om hvordan man kommer i gang med faldskærmsspring.
Undertegnede kan kontaktes på tlf 40 14 29 66 eller mail, mattesen@stofanet.dk.
Til slut vil jeg gerne takke SIFÅRH for støtte igennem sæsonen.
Kent Mattesen
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SIF FRH - Bestyrelsen
Referat af SIF FRH generalforsamling afholdt 8. marts
i Cafeteriet Flådestation Frederikshavn
SIF FRH afholdt 8. marts 07 generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning.
c. Regnskaber.
d. Behandling af forslag.
Forslag til ændring af vedtægterne § 2
FORMÅL
§2
1. At fremme interessen for den frivillige idræt i 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.
Ændring af § 2: (FORMÅL)
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.
§ 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,
- afskediget personel i Forsvaret,
- pårørende til ordinære medlemmer. Ved pårørende forstås i denne
sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn.
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b. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke
umiddelbart kan henføres til punkt a efter bestyrelsens godkendelse.
Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI konkurrencer.
c. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent
fastsættes på generalforsamlingen.
d. 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 d har stemmeret”.
BESTYRELSEN
§ 16
1. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og mindst 2
bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges blandt medlemmer nævnt under § 3A
på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning. Formanden
skal dog vælges blandt de tjenestegørende medlemmer.
§ 16 punkt 1 rettes til.
Formand og Næstformand skal dog vælges blandt de tjenstgørende medlemmer ændres til Formanden skal dog vælges bland de tjenestegørende
medlemmer.”
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen
Formand
O.P. Larsen
Næstformand
Anders Larsen
B-Medlem
Britta Thomsen
B-Medlem
Lars Johansen
Kasserer
Willy Kristiansen
B-suppleant
Jan Sørensen
B-suppleant
Jan Thomsen

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

g. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor
Thorkild Carlsen
Revisor
Viggo Nielsen
Revisorsuppleant
Finn Egebjerg

på valg
ej på valg
på valg

h. Eventuelt
Ad. pkt. a – Valg af dirigent.
Bent Johannes Nielsen blev valgt.
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Ad. pkt. b – Beretning.
Formand O.P. Larsens beretning.
Først vil jeg gerne byde alle rigtig hjertelig velkommen til SIF FRH Generelforsamling 2007. Det er dejligt, at se så mange medlemmer, jeg ved, at der er tilmeldt 80 til i
aften.
En særlig velkomst skal der være til vores æresmedlemmer Viggo og Knud og til
formanden for FU Kent Ravn.
Igen kan jeg indlede med at sige, at det har været et godt og travlt SIF år, det skulle
gerne fremgå af min beretning og beretningerne fra de enkelte udvalg.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder plus møder med de 12 udvalgs bestyrelser
vedrørende budgetter og aktivitetsdag, et emne som jeg vil komme tilbage til senere.
Budgetmøderne er en meget vigtig del af bestyrelsens arbejde, udover at få budgetforslag fra de enkelte udvalg, får vi også ajourførte medlemslister og materialelister.
Grundet vores gode forberedelse, som I er med til at skabe i de enkelte udvalg, har vi
kunnet dokumentere vore behov for tildeling af midler, og vi har stort set fået, hvad
vi har anmodet om. Dette skal også ses i lyset af, at vi fremlægger realistiske budgetforslag, som er gennemskuelige, hvor de enkeltes udvalg egenbetaling også fremgår.
Det er også meget vigtigt, at medlemslister og materialelister er ajourførte. Især medlemstallene er meget vigtige, da det er dem, som danner grundlag for de midler som
tildeles FU.
I forbindelse med udnævnelse af sergentelever har SIF FRH udelt en elevpræmie bestående af et kompas samt 500 kr.
Jeg vil igen i år fremhæve, at jeg betragter os som en velhavende forening, ikke alene
på tildelte midler, men også pga. det meget fine og velholdte materiel og faciliteter,
som SVN FRH stiller til rådighed til fri afbenyttelse.
Og der skal ikke herske tvivl om, at SIF FRH sætter meget stor pris på de forhold og
de vilkår, som vi har til rådighed. I min beretning sidste år gav jeg udtryk for, at jeg
håbede, at den positive indstilling, som FLS FRH udviste også fremadrettet ville være
tilstede, en opbakning, som er så utrolig vigtig for at idrætten kan trives. Jeg gav også
udtryk for et håb om, at der også i fremtiden vil være lige så gode vilkår, som vi har
nu, selvom mange af vores lokale sponsorer bliver underlagt andre myndigheder i
forbindelsen med oprettelsen af de funktionelle tjenester, især EMS’en nu LSE, som
nok må betegnes som vores hovedsponsor, og som altid er villig til at hjælpe på den
ene eller anden måde. Uden den lokale støtte ville mange aktiviteter blive særlige
besværlige, måske helt umulige at gennemføre. Det er især vigtigt, i særdeleshed i
relation til den nye struktur, at myndighederne spiller med. Det vi for øjeblikket er
vidne til på flådestationen er, at bygningsmassen bliver udvidet, hvilket har resulteret
i, at den lille fodboldbane, og som var den eneste sociale aktivitet FLS har kunnet
tilbyde enhederne og andre nu er væk. Det er ikke den rigtige vej at gå, især ikke når
Forsvarets øverste ledelse i de senere år, gennem idrætsdirektiver og personalepolitikken og nu senest i form af sunhedstriaden har meget fokus på idrætten, og betragter
den som en del af virksomhedskulturen for de ansatte og deres familier. Jeg vil derfor
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opfordre LSE evt. sammen med Garnisonskommandanten, at der til erstatning for
fodboldbanen, på den sidste rest mellem petanquebanen og TAK bliver etableret en
”multibane”. En multibane har, som navnet siger mange funktioner. Banen er ca. på
størrelse med en håndboldbane med håndboldmål i hver ende. Underlaget skal være
af tartan, som vi kender fra atletikbaner. Det vil så være muligt, på sådan en multibane, at dyrke håndbold, fodbold, basketball, Volleyball, fodtennis og almindelig tennis
mv. alt sammen sociale idrætter. Og som et ekstra plus er at den stort set vedligeholdelsesfri.
Nu vil jeg give ordret til de enkelte udvalg i alfabetisk rækkefølge:
De 12 udvalg, aerobic, badminton, boldspil, bowling, cykling, golf, motion, petanque,
sejlsport, sportsfiskeri, skydning og tennis, aflagde beretning. Alle var i god gænge,
og havde kun positive ting at berette.
Formanden fortsatte sin beretning.
Generalforsamlingen har nu hørt om Idrætsaktiviteterne i SIF FRH, og kan deraf konstatere, at SIF FRH lever i bedste velgående, og er i god form. Det er vi, fordi vi har
12 gode velfungerende udvalg, ledet af dygtige formænd og bestyrelsesmedlemmer.
Det er meget vigtigt, at der er nogle, som vil tage den ekstra tørn, som det kræver for
at lede et udvalg med de opgaver, som nu ligger i det - der skal styres - der skal organiseres - der skal skrives - der skal ringes rundt til medlemmerne - der skal kræves
penge ind - der skal lægges budgetter - der skal laves medlemslister – der skal laves
regnskaber osv., osv. Vi i bestyrelsen sætter pris på, at udvalgene hviler i sig selv
uden vores indblanding. Der er god opbakning fra medlemmerne ved aktiviteterne i
udvalgene og på generalforsamlingen. SIF FRH lever også fordi der er en god og
vedholdende støtte fra søværnets myndigheder i Frederikshavnsområdet. Det påskønnes meget, og fra SIF FRH skal der lyde mange tak til alle herfor.
Bestyrelsen evaluerede aktivitetsdagen sammen med de udvalg, som havde deltaget.
Der var enighed om, at det ikke havde været optimalt, og at det nok var sundt med en
debat her på GF om, hvorvidt vi skal forsætte med aktivitetsdagen, eller vi skal sige
det var det, og så må vi finde på noget nyt.
Vi kom igennem aktivitetsdagen, og jeg er ikke i tvivl om, at alle som var mødt op
havde en god og hyggelig dag, men spørgsmålet er, om vi kan anvende de mange
penge, som bruges på aktivitetsdagen til noget mere fornuftigt, end det sker nu.
Eller er spørgsmålet: kan vi overhovedet leve uden, er det ikke her vi mødes, sociale
relationer afstemmes, alle udvalgene er samlet, vi prøver nye idrætter, oplever forståelse for hinandens idrætter, finder ud af, at havkajak, skydning eller bowling det er
lige mig, eller en helt niende idrætsgren lige er mig, vi får sat ansigter på, vi er ikke
fremmede, når vi mødes i hverdagen. Vil de 12 udvalg ikke fjerne sig længere fra
hinanden, hvis vi ikke havde dagen.
Der er mange vinkler at anskue dette fra, og jeg håber, at vi kan få gang i debatten
således at bestyrelsen kan få en fornemmelse af, hvilken vej vinden blæser.
Sidste år ændrede DMI deres vedtægter, således at de blev overensstemmelse med
forsvarets politik på området. Der var allerede sidste år lagt op til, at det også var den
vej vi skulle, idet de tre andre idrætsforeninger valgte samme vej som DMI. Vi var
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afventende, især ville vi ikke fortage os noget før DMI vedtægtsændringer var på
plads. De erfaringer, som de andre foreninger har gjort på området i det forgangene år
har ikke virket afskrækkende. Det at paragraffen vedr. ordinære medlemmer er udvidet har ikke afstedkommet de problemer, som nogle frygtede, at vi ville blive overrendt. Det er ikke sket, tvært imod har der været et generelt fald af medlemmer i
samtlige foreninger. Et forhold, som har haft indflydelse på tildeling af midler, hvilket har medført, at FU budget skulle strammes op med reduktioner til følge. Som jeg
også sagde sidste år på GF, så har vi taget udfordringen og vist vejen. Blandt andet i
form af vores aktivitetsdag, hvor vi netop invitere alle ansatte og deres pårørende, og
hvor vi som idrætsforening er med til at skabe trivsel og sundhed, samt at der opbygges et socialt netværk blandt ansatte og deres pårørende, Vi har jo netop sagt, at SIF
FRH også skal være tilstedet, hvor man kan mødes på tværs af ansættelsesforhold og
tilhørsforhold og især i disse tider, hvor et nyt forlig er under implementering, hvor
Forsvaret virkelig er blevet endevendt. Der er sket mange sammenlægninger med den
konsekvent, at der også er sket lukninger med afskedigelser til følge, her er det vigtigt, at vi som idrætsforening er med til at støtte. Derfor er det endnu mere vigtigt, at
vores idrætsforening også skal være åndehullet eller pusterummet, hvor vi kan mødes, slappe af med vores idræt blandt familie, venner og kollegaer, hvor andre værdier er i fokus. Vi skal senere i aften stemme om de omtalte ændringer, tag disse betragtninger med, når I træffer jeres valg.
I 2007 har SIF FRH sagt ja tak til at afholde to finalestævner, det ene har vi prøvet
før, nemlig DMI finalestævne i Triatlon, som vi afholdt i år 2000. Det andet bliver
DMI finalestævne i Beachvolleyball, som vi har tænkt at afholde på FRH Palmestrand, hvor der i forvejen er etableret baner. Begge stævner ligger i august måned.
Jeg glæder mig meget til begge arrangementer, og der er ingen tvivl om, at vi får brug
for nogle hjælpende hænder, især triatlon kræver en del planlægning og en del hjælpere under selve afviklingen af konkurrencen
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, alle har gjort en stor indsats. I det forgangne år har det været svært at finde tid til
møder, hvor alle har været samlet, men opgaverne er blevet løst. Vi har fået et godt
budget hjem, således at udvalgene har noget at arbejde med.
Det er en fornøjelse at være formand i en forening, hvor der er orden i tingene.
TAK
Ad pkt. c – Regnskab.
Kasserer Willy Kristiansen fremlagde regnskabet og det blev enstemmigt godkendt.
Ad pkt. d – behandling af forslag.
Alle fremsatte forslag til ændring af vedtægterne blev vedtaget.
Ad pkt. e – Fastsættelse af særlige kontingenter.
Kasserer Willy Kristiansen foreslog, at passive medlemmer skal betale et særligt kontingent på kr. 75,00 pr. år, hvilket blev vedtaget.
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Ad pkt. f – Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand O.P. Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Britta Thomsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Lars Johansen havde valgt at trække sig pga. sit daglige arbejde
ved Militærpolitiet. Bestyrelsen foreslog suppleant Jan Sørensen, som blev valgt.
Claus Ejstrup Pape blev valgt som B-suppleant.
Ad pkt. g – Valg af revisor og revisorsuppleant.
Thorkild Carlsen blev genvalgt som revisor.
Finn Egebjerg blev genvalgt som R-suppleant.
Ad pkt. h – Eventuelt.
Formanden satte bl.a. spørgsmålstegn ved, om aktivitetsdagen var besværet værd, ligesom han bebrejdede flere udvalg, at de ikke havde deltaget i aktivitetsdagen.
Dette afstedkom en del diskussion, men også en del tilkendegivelser fra de forskellige
udvalg om, at aktivitetsdagen skulle forsætte som hidtil, og de lovede at stille op næste gang, der skulle afvikles aktivitetsdag.
Formanden meddelte, at der ikke mere vil blive afviklet et 3-mil løb i f.m. aktivitetsdagen, idet der de sidste 2 gange ikke har været deltagere nok.
Formanden meddelte, at han var glad for de meldinger, som blev tilkendegivet vedr.
afholdelse af SIF FRH aktivitetsdag.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for slut.
Formanden

SIF FRH - Golfudvalget
Generalforsamling SIF FRH Golfudvalg den 10. marts 2007
På generalforsamlingen blev følgende vedtaget:
En forhøjelse af særkontingentet fra kr. 75,- til kr. 100,- årligt. En forhøjelse af medlemsbidraget ved turneringerne fra kr. 125,- til kr. 150,-. Grunden til forhøjelsen af
særkontingentet er, at de andre afdelinger i SIF har denne takst, og vi skal følge dem.
Forhøjelsen af medlemsbidraget, skal ses i lyset af, at det er blevet dyrere at få noget
at spise.
På valg var Kim E. Hansen og Johnny Kongsø. Begge modtag nyvalg og blev genvalgt.
Beretning for Sæsonen 2006
Kære medlemmer.
2006 blev en god og velgennemført sæson for Golfudvalget, præget af stor deltagelse
i vores arrangementer, og mange gode resultater.
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Sæsonen blev indledt med udvalgsgeneralforsamling i FEB og træning i MAR på
SRS hvor vi havde allieret os med Søren Jensen fra Frederikshavns golfklub, og som
var god til at til at fjerne vinterens ”rust” fra svinget. Træningen blev godt modtaget
og er vel efterhånden blevet en fast bestanddel af sæsonprogrammet med to træningssamlinger.
Vi spillede for andet år i træk fem matcher i en sæson, startende med Sæby i Maj og
derefter Ålborg i juni, Løkken i August, en vindblæst septembermatch i Hals, og afslutningsmatch med klubmesterskab på Frederikshavn.
Klubmestre blev et par gamle kendinge i den rolle, nemlig Anne Kofoed som vendte
tilbage til tronen efter en enkelt sæson som nr. 2 i damerækken, og Tommy Sørensen
som vinder af herrerækken for gud ved hvilken gang.
Medlemstallet i sæsonen har ligget på 50 aktive, og deltagelsen i vores matcher har
ligget på imellem 23 og 35 pr. match, hvilket må anses for rimeligt godt med kun 50
medlemmer. Vi har korrigeret medlemslisten således at vi har meddelt de som ikke er
mødt op i en sæson ikke længere tælles med.
Budgetmæssigt er året nøjagtigt løbet rundt, idet vi med baggrund i et tilskud på
20.500 kr. fra SIF FRH og udvalgskontingent og egenbetaling, ved års afslutningen
stod med et lille overskud på ca. 458 kr. Desuden har vi af SIF fået tilsagn om at få et
antal nye udslagsmåtter til vores forårstræning. Måtterne er bestilt men endnu ikke
kommet hvilket jeg stærkt skal beklage.
Sæsonen 2007 byder igen på 5 matcher startende på Frederikshavn og afslutningsmatch og mesterskab på Sæby. Vi indleder sæsonen med to træningssamlinger hvoraf
vi har haft den første i dag, og den anden finder sted 24 MAR.
Som noget nyt har vi valgt at lade lemmerne deltage i beslutningen om hvor vi skal
spille i år.
Afstemningen på hjemmesiden afsluttedes 29. januar, og fik det resultat at man ønskede at spille Himmerland Old Course, Hjarbæk Fjord og Læsø som de tre baner
foruden de to faste.
Vi har et lille problem med Læsø, men under punkt eventuelt på dagsordenen vil vi
drøfte hvordan vi løser det.
Vi har i år præciseret proportionerne og lagt dem på hjemmesiden, så vi undgår diskussion om afviklingen af matcherne. Jeg håber at alle er enige i vores måde at gribe
dette an, ellers er der lejlighed til at drøfte det under eventuelt.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsens medlemmer for deres arbejde igennem
året, og jeg vil specielt takke Johnny for hans store indsats for at holde hjemmesiden
up to date.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle vores medlemmer for god deltagelse,
og godt humør i det forløbne år.
Per Hansen
formand
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Så er første træning samt generalforsamling afholdt. Der deltog 25 medlemmer og
det må betegnes som et godt fremmøde.
Igen i år har vi fået Søren Jensen til at vejlede og justere på vores slag. Han havde sit
videokamera med og i den nærmeste fremtid, vil de som blev filmet, modtage deres
præstation via mail.

Træningen er begyndt. Her under årets første træningssamling på SRS.

Kongsøe

SIF KOR - Sportsfiskerudvalget
Standerhejsning på FLS FRH
Den.19. april. 2007 var dagen kommet, hvor den nye sejlersæson kan begynde. Der
var mødt 25 sejler op til standerhejsning ved klubhuset på syd kajen på Flådestation
Frederikshavn
Inden standerne blev hejst, holdt eskadrechefen følgende tale:
Så står vi her igen, en ny sejlersæson kan begynde med alle de forventninger, der
er om mange dejlige timer på havet, ikke kun for sjov, men også når vi skal deltage
i kapsejladserne om onsdagen i FRH sejlklub samt i SIF og forsvarsmesterskaberne, der igen i år afholdes i KBH fra den. 18. til den. 24. august.
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Signalflaget ”P” er hejst .
Vi er KLAR
Der mangler dog master på folkebådene, og monark-jollerne kommer i vandet i
weekenden, og så er det SIF POLARIS, der er på værft for ny motor og blive malet.
Det går fremad, men der er jo også en dag hvor hele eskadren skal være klar, det er
nu på torsdag. Der har vi lovet at vise flaget ved hvervningsdagen, så vi håber at alt
lykkes i sidste øjeblik, og vejret vil vise sig fra den gode side og ikke som nu med 15
m/s.
Vedrørende kapsejladserne er det min opfattelse, at det er vigtigt, at vi så hurtig
som mulig kan få sammensat besætningerne, da der kun ved samarbejde på havet
er den eneste måde, hvor vi kan dygtiggøre os, så vi kan vise flaget på en god måde
Ved at vise nogle resultater kan vi også blive ved med at få den store opbakning fra
ledelsen, som vi er begunstiget med.
Med disse ord vil vi lade standerne gå til tops med håb om en god sæson
Efter standerne var kommet op, gik man over det som sejlere også er gode til - et par
døde fingere fra grillen samt en håndbajer. Herefter gik snakken og drømmene om
den forestående sæson
SIF sejludvalg Frederikshavn

SIF KOR - Bestyrelsen
Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22. marts på Flådestation Korsør.
Formanden bød velkommen til den 20. generalforsamling i SIF KOR.
a.

Valg af dirigent
Grundet det lille fremmøde blev generalforsamlingen enige om, at lade Formanden passe hvervet som dirigent.

b.

Beretning
Endnu et idrætsår er gået. Man kan stadig mærke, at alt ikke er på plads endnu
efter det seneste forsvarsforlig. Ved årets udgang oplevede vi det, at et af vores
bestyrelsesmedlemmer har fået sin daglige gang på kasernen i Slagelse, dog stadig underlagt elementet i Korsør. Jeg håber ikke, det kommer til at gå for meget
ud over idrætten.
Med hensyn til medlemstallet, er vi stadig for nedadgående. I det seneste år, har
vi oplevet en nedgang på ca. 80 medlemmer. Det er en kedelig tendens, som vi
desværre nok får svært ved at få vendt i løbet af en kort periode. Nedgangen
skyldes jo den store afgang, der p.t. er fra Forsvaret. Ved nye indkaldelser bliver

Marineidræt 2/2007 - side 31

der gjort et godt forsøg på at hverve nye medlemmer, men man kan jo ikke tvinge folk til at melde sig ind. Den store medlemsnedgang går også hårdt ud over
økonomien.
Ved budgetlægningen for 2006, forudså vores revisor, at der ville opstå et underskud på ca. 70.000,-. Derfor blev der på Landsmødet i april vedtaget en kontingentforhøjelse på 2 kr. pr. måned. Næppe et beløb vi som enkeltpersoner lægger mærke til, men som helhed kan rette noget op på økonomien. Desværre viser
det sig, at afholdelse af nogle af Landsmesterskaberne har været betydelig dyrere at afholde end tidligere. Både golferne og sportsfiskerne, har måttet bede om
ekstra midler. Så vi er stadig presset på økonomien. For tiden er der afsat kr.
7.000,- til afvikling af et landsmesterskab og derud over brugerbetaling for resten.
Vores medlemsblad ’Marineidræt’ er et godt sted at holde sig orienteret om,
hvad der sker, både hos os og i de tre andre foreninger. Det er blevet bedre mht.
indlæg fra os, men det kan stadig gøres endnu bedre. Ud over meddelelserne fra
bestyrelsen, har vi haft 9 indlæg. Et udvalg med 5, et med 2 og to udvalg med
hver et indlæg. Jeg ved der foregår mere. Brug lige nogle få minutter på at skrive et par linier til bladet og send gerne et foto med, hvis I har. Så kan andre se,
at der også sker noget i Korsør.
Beretning fra udvalgene.
På Sj.Odde er der et bowlinghold. De har lovet at skrive i bladet om deres meriter, men jeg har endnu ikke set noget.
Badmintonudvalget har ikke gjort noget væsen af sig. Ud over motionstræningen sker der ikke meget. Der er en årlig tilbagevendende dyst mellem Skat og
Flådestationen. Selv om det er i Flådestationens regi, er det de samme personer
der optræder.
Flugtskydningen har det godt, og er i fremgang. Vi har deltaget i DMI afholdt i
Oksbøl. Individuelt blev vores bedste placering opnået af Henning med en 8.
plads samtidig med, at Willy nærmest skød sit livs runde, hvilket var medvirkende til, at vores hold i mesterrækken kunne hente en 3. plads. Flot gået. Holdet bestod af Henning Pedersen, Willy Hansen og Christian Olsen. I efteråret afholdte vi vores interne mesterskab. På grund af problemer med maskinerne, nåede vi ikke det vi skulle, og resultaterne blev måske præget heraf. Alligevel
fandt vi de tre vindere, som blev Gert Hansen 22-26, toer blev Willy Hansen 2030 og tre blev Arne Jensen 19-28. Vi forsøgte yderligere at afholde at SIFmesterskab, men dette blev aflyst p.g.a. manglende tilmelding.
Golfen startede op i april og kørte på lige til udgangen af september, hvor man
nåede at gæste både Korsør, Slagelse og Fåborg golfklubber. Der blev dystet i
Stabelford, 7/8 Stabelford og ¾ Stabelford. Lige til det sidste var der hård kamp
om, hvem der skulle kåres til ’Årets Golfer’. Afgørelsen kom først i Fåborg,
hvor Henrik Wranér trak det længste strå. Nr. 2 blev Henrik Christoffersen med
Anton Andersen på 3. pladsen. Tillykke til dem. Der har ligeledes været delta-
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gelse i både SIF og DMI landsmesterskaber, hvor der er opnået både 2. og 3.
pladser i de forskellige afdelinger. Flot gået.
Skydeudvalget har deltaget i DMI forbundsmesterskaber i skydning, som foregik i Ulfborg. Seks deltagere blev sendt af sted for at forsvare SIF KOR gode
traditioner. Individuelt blev det ikke til de store resultater, men en 4. plads til
John Jørgensen i Feltskydning. I grovpistol og hurtigskydning opnåede vi 5.
pladser. Overraskende nok, var disse placeringer medvirkende til, at vi i både
Grov pistol og hurtigskydning kunne hente præmierne for 2. pladsen i holdkonkurrencen. Holdene bestod af Thomas Trap, John Jørgensen og Dan Nielsen.
Stort tillykke til skytterne.
Sportsfiskerne har haft 14 foreningsture som har foregået på kysten, søfiskeri,
P&T, havture m.m. Disse ture har alle været pointgivende til det lokale mesterskab. Vi startede den 11. marts og sluttede i december. Da de sidste fangster var
opgjort, kunne vi kåre Kurth Nielsen som lokalmester. På andenpladsen Jes
Hansen med Søren Askgaard på tredje pladsen. Pokalen for største kystfangede
ørred gik til Kurth Nielsen, for en fisk på hele 7,34 kg. Tillykke til ham.
Vi har deltaget i kystkonkurrencerne ’Den Gyldne Kejs’ samt J&F Cup. Desværre var der ikke de store fangster til os denne gang, så præmierne løb de andre
foreninger med.
I februar havde vi buletur med ’Nadia’ mellem Høng, Slagelse og os. Peter Sørensen fra SIF landede dagens næststørste fisk, 17,1 kg. Samlet vandt vi med
over 50 kg tilsammen, hvilket var nok til at slå de to andre foreninger.
Sejlsport. Som besluttet på sidste års generalforsamling er SIF Joy nu blevet
solgt. Jeg havde gerne set, at Leif havde overtaget båden, men da der kom et bud
fra anden side, som var væsentlig højere, kunne dette ikke forsvares. Jeg betragter hermed sejlsportsudvalget som nedlagt. Jeg vil gerne takke Leif Hauritz for
hans engagement i udvalget, samt pleje af båden.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne for det arbejde
I udfører i og for SIF Korsør.
Formandens beretning blev godkendt.
c.

Regnskab
Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Dette gav ikke anledning til
bemærkninger og blev herefter godkendt.

d.

Forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

e.

Fastsættelse af evt. kontingenter.
Der blev ikke foretaget ændringer.
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f.

g.

h.

Valg til bestyrelsen
Formand
Gert Hansen
Næstformand Anton Andersen
Kasserer
Peder Madsen
B-medlem
Niels Jansson
B-medlem
Anita Christensen
B-medlem
Benny Mortensen
B-medlem
Ledig
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
Jes Hansen
R-suppleant Dan Høj

Ej på valg
Valgt til 2009
Valgt til 2009
Ej på valg
Ej på valg
Valgt til 2008

Valgt til 2008
Valgt til 2008

Eventuelt.
Formanden kunne oplyse, at Folkebåden er blevet solgt, som ønsket på sidste års
generalforsamling. Der var enighed om, at give Leif en vingave som tak for den
tid han har gået og passet båden.

Herefter takkede Formanden for god ro og orden, hvorefter mødet blev hævet.
SIF KOR

SIF KOR - Sportsfiskerudvalget
Så er sæsonen startet
Sæsonen 2007 begyndte med en kysttur.
Der var hørt meldinger om fisk både her og der, så forventningerne var derefter. Men
som sædvanlig blæste det en halv pelikan på dagen – 17. marts. Kysten kunne vi jo
ikke være på, så turen gik til Skælskør Nor, hvor vi kunne finde læ ved skoven. Solen
var fremme det meste af tiden og vi fiskede nogle timer. Denne dag skulle der ikke
renses fisk, og indvejningen var hurtigt overstået. Vi var 7 mand der trodsede det
blæsende vejr.
31. marts var vi på en tidlig tur til Tystrup Sø. Efter at have slæbt bådene i vandet og
fordelt os i de 4 både kunne vi – 10 var mødt frem - starte fiskeriet. For en gang skyld
var vi heldige med vejret. Kun en smule vind og lidt sol indimellem, det var skønt,
selvom vinden var lidt kølig. Der blev i alt taget 4 gedder mellem 50 og 75 cm. Aborrer fik vi en hel del af.
Gert
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FIN - Bestyrelsen
Referat fra FIN’s generalforsamling tirsdag den 20. marts 2007 på Søværnets
Officersskole, Holmen.
Formanden bød velkommen til FIN’s generalforsamling.
Valg af dirigent.
Axel Svendsen valgtes med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at den var beslutningsdygtig.
Kurt Bagge Rasmussen havde følgende beretning:
Beretning for 2006
Vi har siden sidste generalforsamling mistet vores idrætskammerater: Anker Marinus
Clausen og Lindy Elverlund. Æret være deres minde.
Jeg vil rette en stor tak til de myndigheder, tjenestesteder, civile samarbejdspartnere
og enkeltpersoner der i det forløbne år har støttet idrætsforeningen og vore aktiviteter.
Uden denne støtte var det ikke muligt at drive foreningen, samt at have et så højt og
varieret tilbud som der p.t. findes i foreningen.
Der er nu gået et år, siden vi på sidste års generalforsamling ændrede foreningens
navn til: FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM. Et navneskifte som mest
var, og er, et udtryk for den nye virkelighed på Holmen, hvor det at være ”sømand”
efterhånden består af en lille eksklusiv skare. Det er bestyrelsens opfattelse, at det hen
af vejen nok skal give forøget tilgang af ”nye” medlemmer blandt ”tilflytterne”. Vi er
dog klar over, at der ikke har været nogen mærkbar forandring i de enkelte udvalg,
ligesom vi er klar over, at det enkelte medlem ikke dukker op af sig selv. Vi er også
klar over, at en navneforandring er en langsommelig proces. For mange af os ligger
det gamle navn rimelig mundret, men som sagt, vi tror på, de nye medlemmer nok
skal komme. Vi har p.t. fået ca. 30 nye medlemmer fra FPT.
Da Forsvarets omstillingsproces endnu ikke er tilendebragt, betyder det for vores
vedkommende, at SGS snart bliver nedlagt, og den rekruteringsbase for evt. nye medlemmer bliver nedlagt og flytter til Frederikshavn. Det er mit håb, at FRH formår at
løfte arven vedrørende hvervning af medlemmer, da det i dag kun er SOS og TEK,
som løbende har kontakt med de nye folk, der kommer ind på de forskellige kurser.
DMI fik på sidste repræsentantskabsmøde vedtaget, at familie (mand/kone og børn)
kunne blive ordinære medlemmer. For nogle idrætsforeninger en udvikling, som de
endnu ikke var parate til, men for vores egen forening en udvikling, som vi kun kunne bifalde. Det er et tiltag, der kan medvirke til at støtte det sociale element, og på det
sportslige område er gevinsten ligeledes en vinder. Der er allerede tennis-, badminton- og bordtennismedlemmer, der har været til DMI mesterskaber og oven i købet
kommet på skamlerne. Til lykke med det.

Marineidræt 2/2007 - side 35

DMI stævnerne er en af de muligheder, idrætsforeningerne har for at afprøve egne
færdigheder mod andre, og det er ligeledes her, at der er mulighed for at etablere netværk på tværs af foreningerne. Det er desværre et område, der er ramt af svigtende
deltagerantal, og det er i øjeblikket et område, hvor DMI-bestyrelsen og idrætsforeningerne må støtte op med deltagere, ellers vil vi opleve, stævner der aflyses eller
lægges i mølpose måske for altid.
Vores forening har gennem tiderne været repræsenteret i DMI bestyrelse og udvalg.
Vi har på denne måde altid siddet med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, og de
visionære tanker fødes. Selv om der løbende sker udskiftninger på grund af pensionering, har vi altid formået at køre nye og kvalificerede emner i stilling.
Der er dog stadig problemstillinger, der skal løses. Fremtidig startret – tilknytning til
idrætsforening/tjenestested m.v.
Også i det forgangne år har vi i idrætsforeningen påtaget os opgaver med at afvikle
stævner, og på vanlig vis er de blevet gennemført på fornemmeste måde TAK FOR
DET!
Interne stævner er der ligeledes blevet afviklet. Jeg tænker her på landsmesterskaberne, Holmens Mil Løb og Kastelløbet samt lokale stævner, som f.eks. aftenmatcher
der afvikles sammen med klubber i nærområdet. Alt sammen begivenheder, der styrker sammenholdet i klubben og medvirker til at styrke netværket i nærområdet.
Vi har i det forløbne år gentagne gange været udsat for ubudne gæster på Margretheholm Havn, og den seneste af gangene havde tyven desværre ”held” til at fjerne en
hel del af idrætsforeningens effekter. Der er en sag som på det økonomiske område
ikke er afsluttet, men vi har et håb om en snarlig løsning, da sejlsæsonen snart står for
døren, og de stjålne effekter skal erstattes.
Der har i den forløbne sæson været stor aktivitet i samtlige udvalg, og faciliteterne er
blevet godt udnyttet.
En af de opgaver der påhviler bestyrelsen, og specielt formanden, er at forhandle den
økonomiske ramme på plads med de øvrige foreninger. En opgave, som jo altid kan
gøres bedre, når man ser på udvalgenes ønsker. Den givne ramme må så efterfølgende skæres til, så samtlige udvalg får stillet et beløb til rådighed, der afspejler netop
deres idræt og medlemstal. På trods af forskellighed i sport og udgifter er det min opfattelse, at alle har en stor forståelse for rammens størrelse. Det kan måske også skyldes vores effektive kasserer. Bestyrelsens sammensætning bestående af tjenstgørende
og pensionister giver en god dynamik, og i forbindelse med stævner og andre arrangementer er det en stor fordel at kunne trække på pensionisternes arbejdskraft og deres indsigt i problemstillinger, der ender i bestyrelsen. Når jeg overordnet betragter
medlemsantallet i idrætsforeningen, er medlemsskaren en smule vigende men ikke
alarmerende.
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Efter en del år med et noget ringe fremmøde til juletræet, er det glædeligt at opleve,
at tilslutningen er stigende. En af årsagerne ud over de gode aktiviteter med nissefamilie, ballonmand og ansigtsmaling er, er jeg sikker på, lokaliteterne på SOS. Jeg tror
de bl.a. også bærer skylden for succes. Jeg må i den forbindelse takke alle de personer, der har bidraget til den vellykkede julefest.
Når talen falder på økonomien, og troen på at julefesten skulle fortsætte, har kassereren aldrig haft den ringeste tvivl. Klar i mælet har han hver gang sagt: ”Det har vi råd
til, og det skal nok vende”. Og kassereren har jo altid ret.!! Og Anni Henriksen har
igen også her været en god tovholder.
En af de tunge poster på budgettet har været vort blad MARINEIDRÆT. Antallet af
eksemplarer er skåret ned til et absolut minimum, og den digitale version, som Jan
Bøgsted står for, er efterhånden den eneste måde at sprede nyhedsformidlingen på.
Der skal også herfra lyde en tak til redaktøren.
Selv om vi havde håbet, at der ikke var blevet oprettet en idrætsforening ”Kuglegården,” må vi acceptere, at de er blevet godkendt af DMI. Der vil i løbet af foråret blive
afholdt møder på formandsniveau og leder af HIA for at finde et fornuftigt niveau at
dyrke idræt på. Det er på nuværende tidspunkt ikke for os kendt i hvilken retning,
deres ønsker måtte gå.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt arbejdsår. Det bliver ikke nemmere med
tiden. De tjenstgørende er snart spredt over hele Sjælland, men det er jo vilkårene nu
om stunder.
Allan Carstensen spurgte, om man havde planer om at slå Kugelgården og FIN sammen i én forening. Hertil kunne formanden svare, at det havde man ikke til hensigt.
Jørgen (Jyde) Hansen spurgte, om man havde planer om at ændre foreningens navn
tilbage til SIF, nu hvor man ikke havde opnået den tilslutning, som var hensigten med
navneforandringen. Hertil kunne formanden svare, at det havde man ikke til hensigt.
Leif Larsen spurgte, om det var muligt at hente et oplag af MARINEIDRÆT i sekretariatet. Det kunne formanden bekræfte som en mulighed, idet man endnu ikke har
fastlagt sig på det endelige antal blade der skal trykkes fremover.
Regnskabet
Søren Munk Madsen gennemgik det uddelte regnskab for 2006.
Regnskabet godkendtes.
Behandling af forslag
Ingen forslag
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Ingen.

Marineidræt 2/2007 - side 37

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valgt til
Formand
Kurt Bagge Rasmussen
Afgik
Valgt til B-medlem (2008)
Næstformand Peter Wulff
Afgik
Valgt til Formand (2009)
Kasserer
Søren Munk Madsen
2008
B-medlem
Kristen Trap
2009
B-medlem
Arne Drygaard
2009
B-medlem
Jens Peter Ditmar Andersen 2008
B-medlem
Karsten Pittersen
2008
Valgt til Næstformand
B-medlem
Frank Caspersen
2008
B-suppleant Egon Persson
2008
B-suppleant Leif Hartmann
2009
B-suppleant Thomas Norup
2009
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor
Axel Svendsen
2008
Revisor
John Thomassen
2009
R-suppleant Per Jensen
2008
Eventuelt
Jan Bøgsted opfordrede medlemmerne til at komme med indlæg til Marineidræt, så
der kan laves lidt PR for udvalgene. Det er vigtigt, at man kan følge med i, hvad der
er af aktiviteter rundt omkring. Det er også muligt for udvalgene at få deres egen
hjemmeside, såfremt man ønsker dette.
Der uddeltes følgende hæderstegn:
Lynge Sørensen
Kompas
Kurt Bagge Rasmussen GM
Desuden uddeltes:
Søren Munk Madsen
Karaffel
Axel Svendsen
Sweatshirt
Kurt Bagge Rasmussen Tulipantræ
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et beskedent traktement.
Der var 28 fremmødte til generalforsamlingen.
Anni Henriksen

Nogle ord fra den nyvalgte formand.
Jeg takker for valget og glæder mig til fremover, sammen med den øvrige bestyrelse,
at forvalte medlemmernes ønsker og input. Jeg har endvidere den glæde at være valgt
ind i DMIs bestyrelse. DMI er Forsvarets officielle samarbejdspartner primært inden
for breddeidræt.
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Min personlige vision er at fastholde antallet af medlemmer. Dette kan kun gøres hvis
vi:
• Reklamerer aktivt for vores forening /udvalg og gør os synlige bl.a. ved at mange
bakker op omkring åbent hus arrangementer i foreningen.
• Tager nærmeste familie med såvel sportsligt som socialt (husk madkurv til Holmens mil løb for børn).
• Rekrutterer intensivt fra skolerne og aktivt bruger input og ideer fra eleverne.
• Yder rundhåndet tilskud til nye ideer og tiltag samt sociale arrangementer (inkl.
julefodbold og juletræ).
• Får en aktiv hjemmeside og ikke kun betragter hjemmesiden som en kopi af Marineidræt.
• Information om aktiviteter kan således hurtigt nå ud til den enkelte. Ligeledes vil
afstanden fra den aktive til bestyrelsen minimeres.
• Får promoveret at vi er en forening med mange muligheder(aktiviteter) og for de
mange.
Jeg vil herigennem opfordre alle til at komme med ideer og tanker, der kan promovere vores idræt og forening - helst skriftligt til undertegnede.
Peter Wulff, FM

FIN - Cykeludvalget
SIF Landsmesterskab
Husk landsmesterskabet i cykling den 19. maj, som vi i år er ansvarlige for.
Alle opfordres til at møde op. Vi har behov for en del hjælpere.
Stævnet er ikke kun et sportsligt arrangement, men ligeså meget et socialt, hvor vi
møder medlemmerne fra de andre cykeludvalg.
DMI Forbundsmesterskab
Afholdes onsdag den 13. juni med Sønderborg Garnison Idrætsforening som arrangør.
Er du interesseret i at deltage, sender du en mail til webmaster@sif-idraet.dk med oplysninger om hvilke discipliner du ønsker at deltage i (enkeltstart og/eller linieløb).
Læs om cykeludvalget aktiviteter på:

www.sif-idraet.dk/cykling
Cykelaktiviteter i Forsvaret kan findes på: cykling.dmif.dk
Jan Bøgsted
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FIN - Golfudvalget
KÆRE MARINEGOLFER!
Velkommen til en ny golfsæson i Forsvarets Idrætsforening Nyholm.
Som det bemærkes, har foreningen fået et nyt navn.
./

PROGRAM
1. Forårsmatch fredag den 11. maj på Hedeland golfklub, gunstart kl. 0900.
2.

Landsstævne, torsdag den 2. og fredag den 3. august på Korsør GK.
Landsstævnet med åbner mulighed for deltagelse af medlemmer fra FIN, SIF
Frederikshavn, SIF Korsør og SIF Århus.
Ligesom sidste år afholdes Landsstævnet først i august måned, nemlig torsdag
den 2. (fra 09.45) og fredag den 3. august (fra 07.15).
Maksimum antal deltagere er p.t. 48. Såfremt flere end 48 melder sig til stævnet
vil Lokalafdelingerne tage stilling til hvem, der får lov til at deltage.
Materiale vedrørende det Landsstævnet vil blive udsendt senere.
Det er i skrivende stund ikke afklaret om der kan påregnes indkvartering ved
OPLOG KOR, men det vil blive undersøgt senest inden udsendelse af program
for landsstævnet. Antvorskov kaserne, som er cirka 15 minutters kørsel fra golfbanen, er derfor indtil videre nærmeste militære forlægning man kan benytte.
I Korsør er der forskellige andre muligheder for overnatning. Tæt på ligger Svanegården og Grand Park hotel, hvortil bestilling i god tid kan anbefales.

3.

DMI mesterskab, torsdag den 6. & fredag den 7. september på Bornholm.
Tilmelding ved Landsstævnet

4.

Strygematch fredag den 5. oktober på Helsinge GK, gunstart kl. 0900.

ØKONOMI/REFUSION AF GREEN-FEE
Golfudvalget vil gennemføre et aktivitetsniveau i lighed med tidligere år. Dette indebærer, at greenfee ikke vil blive betalt i fuld udstrækning af SIF. Til forårsmatchen
betyder det, at der er en egenbetaling. Størrelsen fremgår af tilmeldingsskemaet.
Størrelsen af egenbetalingen til Strygematchen bestemmes senere på året og vil blive
annonceret i tilmeldingsskemaet til Strygematchen.
DEN LØBENDE MATCH
Den løbende match vil fortsætte som de forrige år, sideløbende med vores sædvanlige
arrangementer.
Matchproportionerne bliver som følger:
• Spillerne skal deltage i mindst 3 tællende golfmatcher.
• Tællende matcher er: Forårsmatchen, Strygematchen samt både torsdags- og
fredagsmatchen ved Landsstævnet.
• Hvis man deltager i mere end 3 matcher er de 3 bedste matcher tællende.
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• Der er én række og der spilles stableford med max. 36 antal tildelte slag.
• Sidste tilmelding er ved den første tællende match man deltager i. (Forårsmatch eller torsdagsmatch ved landsstævnet).
• Tilmeldingsgebyr fremgår af tilmeldingsskemaet for Åbningsmatchen og
Landsstævnet.
• Vinderen er den med flest stablefordpoint og bliver kåret til SIN ÅRSMESTER ved strygematchen.
• I tilfælde af pointlighed vinder den med flest point i den sidst spillede match,
derefter næstsidste match og hvis der stadig er lighed tæller den først spillede
match, Ved fortsat pointlighed tæller sidste match huller således: sidste 9-6-32-1
Forårs- og Strygematch har en deltagerbegrænsning på 36 deltagere. Medlemmer af
SIN har førsteprioritet efter ”først til mølle” princippet og derefter vil der være mulighed for deltagelse af gæster efter samme princip.
SÆRKONTINGENT
Særkontingent opkræves ikke for sæsonen 2007.
BESTYRELSEN OG MEDLEMMER
Bestyrelsen i Golfudvalget under Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
er for tiden sammensat som følger:
Formand:
KK Peter Tolderlund, e-mail: peter@tolderlund.com eller stk-01@fak.dk
Kasserer:
OK Henrik Holck Rasmussen, e-mail: Llr.hhr@get2net.dk
Sekretær:
CSG Emil Christensen, e-mai: emil.christensen@mil.dk
Bestyrelsesmedlem:
OK John Grusgaard, e-mail: grusgaard@privat.dk

FIN - Motionsudvalget
Så er træningen og forberedelserne til årets store motionsløb, som FIN Motionsudvalg er arranger af, begyndt.
HOLMENS MIL
Afholdes onsdag den 27. juni kl. 19.00 med et salutskud fra batteriet Sixtus.
Kl. 18.00 starter Børneløbet.
Distance:
Der løbes 7,532 km på asfalt bl.a. langs med det smukke kajanlæg, og det militære
område. Børneløbet er 1 sømil (1852 m.).
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Der løbes i følgende klasser:
1. Damer (op til 39 år), 2. Damer (fra 39 år), 3. Herrer (op til 39 år),
4. Herrer (fra 39 år), 5. Børn (op til 14 år) og 6. Stavgang/powerwalg (alle aldre)
KASTELLØBET
Kastelløbet løbes den 28. august. Der løbes i følgende klasser:
Start kl. 18:15 Damer op til 39 år.
Damer fra 39 år.
Start kl. 18:45 Herrer op til 39 år.
Herrer fra 39 år.
Find yderligere information på www.sif.nu

Start og mål er markeret med rød, ligeledes er ruten. Bemærk at ruten rundt om kastellet skal
løbes to gange for damer og tre gange for herre, før end man bevæger sig mod mål.

FIN - Roudvalget
Er roning nået for dig?
Nu starter rosæsonen 2007, hvor vi håber, at der vil komme mange nye medlemmer,
efter at FKO og FPT er flyttet til henholdsvis Holmen og Nyholm.
For at gøre opmærksom på, at roklubben eksisterer, og hvor den holder til, tager formanden kontakt til chefen for Marinestationen, for evt. at få tilladelse til at opsætte en
stander i gavlen af bygning 35. Såfremt tilladelse opnås, vil personel på vej til arbejde
(Nyholm) se standeren og derved være klar over, hvor Roudvalget holder til.
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Roudvalget i aktivitet

Efter påske går vi i gang med vedligeholdelse af materiellet, så det er klar til brug når
majsolen stråler ned over Nyholm og Københavns havn, og det begynder at krible i
maverne for at komme ud at ro.
Med ønsket om tilgang til roklubben ønsker jeg hermed alle en rigtig god rosæson.
Finn Andersen, formand.

FIN - Sejlsportsudvalget
Standerhejsning på Margreteholm
Tirsdag 17.april var der standerhejsning på havnen MGH.
Der havde dagen før været høj sol og 20 grader, men lige den dag var det skyet blæsende og kun 12 grader. Se billederne hvor Jørgen Bendtsen og Michael Poulsen får
overrakt hhv. SIFs guldemblem og SIFs guldmanchetknapper for deres altid gode og
smilende service over for sejlerne - ifølge kadetterne også i arbejdstiden. Allan Carstensen var fraværende, men
vil blive hædret for sit virke i
bestyrelsen gennem mere end
20 år - sidst også som
webmaster. Jens Peter Ditmar
Andersen var arbejdsramt, men
vil også senere blive hædret
for sin engagerede og
unikke måde at formidle og
sprede kendskabet til
sejlsporten på. Uden Ditmar
ingen Ballade.
Formand Peter Wulff sammen med
Jørgen Bendtsen og Michael Poulsen
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De fremmødte blev præsenteret for sæsonens program og bestyrelsens nye tiltag.
Orientering om de sidste nyheder på hjemmesiden: www.FIN-sejlsport.dk
OBS: brug ikke søgemaskiner og husk bindestregen.
Efter Standerhejsningen var udvalget vært for pølser med brød og lidt væske til at
skylle det ned med.
Aktiviteter:
Mærsk Cup lørdag 16. juni:
Syvstjernen A.P. Møllers sejlklub arrangerer.
En hyggelig og social kapsejlads med gode præmier. Vi stiller op i Ballade og folkebåd og?
Instruktion tirsdag 7.august:
Danmarksmestrene i Nordisk Folkebåd kommer og fortæller lidt om trimning af sejl
og rig, valg af taktik etc.
Herefter går vi på vandet og brødrene vil så sejle rundt og rette/optimere vores trim
og evt. tage billeder før og efter. Det er det man lærer mest af, mener John Wulff.
Herefter vil alle være klar til landsmesterskabet d. 18. og 19. august eller FVM (21.
til 23. august).
Landsmesterskabet 18. + 19. august
Reserver denne weekend med exceptionel god grillmad lørdag aften og måske en drabelig dyst på vandet mellem FKO og Ministeriet. Åbent arrangement for ALLE medlemmer tilknyttet DMI.
Fælles morgenbrød med Gammel Dansk bitter. Uøvede sejlere er særdeles velkomne.
Bør samtidig benyttes som tune-up til Forsvars Mesterskabet 21. til 23. august.
VM m. SAS tirsdag 28.aug:
Med en usædvanlig hyggelig grillaften efter sejladserne. ALLE bør tilmelde sig også
uøvede.
Hvis vi bliver nok sejler vi ikke kun folkebåd, men også yngling.
Natsejlads den?
Se hjemmesiden. Et tiltag for social hygge og som supplement til eleverne
Teoriundervisning 3.oktober:
Starter onsdage kl.18.30.til 21.00. ved OK Michael Bager.
Forventelig 10 gange med slut før jul. Michael underviser i søfartsregler på SOS.
Undervisning måske sammen med Politiets IF´s sejlklub (PI) og SAS.
Undervisningssted (Kbh. K) offentliggøres på et senere tidspunkt.
Peter Wulff,
FM.
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FIN – Sportsfiskerudvalget
Der er nu gået et godt stykke tid siden Viggo Bojsen er afgået ved døden, og derfor
har vi i sportsfiskerudvalget desværre ikke fået lavet indlæg til Marineidræt. Det vil
jeg Svend Erik Larsen, medlem af bestyrelsen i sportsfiskerudvalget, tage mig af
fremover.
Det kan godt være, at det ikke bliver en ligeså god en beskrivelse som tidligere, men
jeg vil gøre mit bedste.
Sportsfiskerudvalget havde annonceret 6 fisketure i 1. kvartal 07.
Turen den 20. januar var med havestrygeren fra Helsingør, fra kl. 0700-1200. Der var
tilmeldt 7. Det var en blæsende dag, hvor John Mårtensson nåede at fange en torsk på
1,00 kg inden turen blev aflyst på grund af storm.
Turen den 3. februar fra Helsingør med Jaws fra kl. 0700-1200. Turen var en
buletur efter de store torsk, men på grund af vejret blev det en drivfiskeritur, der blev
heller ikke fanget meget. Der var 8 tilmeldt, men det er alligevel en tur vi alle husker
for Stig Alling fangede en ørred på 6,500 kg, og det kan meget vel blive mesterskabet, der allerede er afsat.
Turen den 17. februar med Havestrygeren fra Helsingør blev aflyst på grund af
stormvejr.
Turen den 3 marts gik fra Helsingør med Jaws. Her blev der virkelig fanget noget,
Hans med torsk på 3,4 kg J.K. hvilling på 0,25 og torsk på 2,20 kg, Stig hvilling på
0,35 kg og torsk på 1,40 kg, Jørgen Hansen (formand) torsk på 7,00 kg, Svend torsk
på 3,60 kg, Steen Smidt torsk på 7,50 kg og hvilling på 0,20.
Knæk & Bræk
Svend Erik Larsen

FIN – TEAM VBK
TEAM VBK, er navnet på løbeklubben som holder til på Danmarks smukkeste tjenestested, nemlig Gniben på Sjællands Odde, også kendt som Søværnets Våbenkursus.
Vi er et lille, men stabilt løbe team på 4 personer, der løbende prøver at skaffe flere
medlemmer til TEAM VBK. Vi har prøvet med bowling klubben, men det tog ikke
kegler. Vi håber også at få fiskeklubben med, men de er svære at få til at bide på krogen.
Vi har i området omkring Våbenkursus Sjællands Odde, de fineste omgivelser til at
træne i.
Der er både mulighed for at løbe på blødt underlag og i varieret terræn (langs stranden og i sommerhus området), men også at træne på asfalt veje, som ikke er plaget af
stærk trafik. Vejen er afmærket for hver kilometer, op til 10 km.
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I år har vi på skift deltaget i følgende løb:
• BT Halvmaraton.
• Eremitageløbet.
• Broløbet.
• Nyvangsløbet.
• Højby Sø Løbet.
TEAM VBK er altid repræsenteret ved BT Halvmaraton og Eremitageløbet, og der er
stor kamp om at vinde, så har man ”håne retten” indtil næste løb. Næste mål for
TEAM VBK er at planlægger og gennemføre Berlin Maraton. Vi har alle løbet et maraton. Nogle har løbet Berlin Maraton, andre har løbet Copenhagen Maraton, og en
enkelt har også løbet The Greate Wall Maraton i Kina.

LÆS OM AKTIVITETER M.V. PÅ

www.sif-idraet.dk
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Til egne notater
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