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FORMANDEN
HAR ORDET!
Efterårets aktiviteter og opgaver.
Så er sommerferien for de flestes vedkommende ved at være overstået, og vi skal til
at se frem mod efterårets aktiviteter. Selvfølgelig er der mange der har brugt sommeren på forskellige idrætsaktiviteter, men det er nu vi skal til at trække de store læs. Vi
har store opgaver foran os, nemlig DMI’s Landsskyttestævne (FIN), et stævne, som
bliver det sidste stævne der afholdes i Auderød. Jeg håber på stor opbakning fra medlemmerne, så stævnet kan afvikles godt og professionelt. Så derfor vær klar til at give
en ekstra hånd ved afvikling af stævnet.
For de forskellige udvalg i foreningerne er det næste års budget, der er ved at være
aktuelt, og herfra skal også lyde "god arbejdslyst", idet det er håbet at udvalgene i
forbindelse med budgetlægning vil se realistisk på, hvilke muligheder der er under
hensyntagen til SIF's samlede økonomi og udvalgenes eget særkontingent.
SIF’s foreninger skal også være klar til at optage de potentielle nye medlemmer. I den
forbindelse har FIN allerede gjort tiltag til optagelse af de potentielle nye medlemmer
fra Forsvarets Personeltjeneste på Holmen, bl.a. med forslag til ændring af bestemmelserne og hvervekampagner.
Også fra SIF FU ønskes de nye medlemmer hjerteligt og sportsligt velkommen.
Kent Ravn
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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.
På trods af mit OPRÅB i sidste nummer om at modtage indlæg fra de enkelte udvalg,
må jeg endnu engang konstatere, at det er meget få udvalg, som indsender materiale
til Marineidræt.
Jeg vil endnu engang opfordre de enkelte udvalg til at fatte pennen (eller tastaturet på
computeren) og skrive om de aktiviteter, som det enkelte udvalg gennemfører.
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 indtil medio december vil være tjenestegørende 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
4/2007 - NOVEMBER
1/2008 - FEBRUAR
2/2008 - FEBRUAR
3/2008 - SEPTEMBER

TIL REDAKTØREN

UDKOMMER

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

UGE 45
UGE 6
UGE 18
UGE 34
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INDHOLDSFORTEGNELSE
SIF adresser m.v.
Formanden har ordet!
Redaktørens klumme
SIF - Stævnekalender
DMI - Stævnekalender
DMI - Forbundsmesterskab i Cykling (reportage)
DMI - Forbundsmesterskab i Faldskærmsudspring (reportage)
DMI - Forbundsmesterskab i Flugtskydning (reportage)
SIF – Landsmesterskab i Badminton (reportage)
SIF – Landsmesterskab i Cykling (indbydelse)
SIF FRH - Bowlingudvalget
SIF FRH - Cykeludvalget
SIF FRH - Golfudvalget
SIF FRH - Tennisudvalget
FIN - Badmintonudvalget
FIN - Cykeludvalget
FIN - Motionsudvalget

2
3
4
5
5
6
7
8
9
11
11
14
15
17
18
20
20

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 SIF/FIN landsmesterskaber afvikles frem til december 2007:
Sportsgren

Dato

Arrangør

Cykling

8. september

FIN (ved Høveltegård)

DMI - Stævnekalender
DMI afvikler forbundsmesterskaber, hvor alle medlemmer af en idrætsforening i Forsvaret kan deltage.
Indbydelser og yderligere information, herunder tilmelding og tidsfrister til de enkelte
forbundsmesterskaber kan findes på www.dmif.dk
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Tilmelding til de enkelte mesterskaber går gennem det enkelte udvalg eller via
SIF/FIN Sekretariat.
Følgende forbundsmesterskaber afvikles frem til december 2007:
Sportsgren
Dato
Arrangør
Golf
Biathlon orientering

6. - 7. september
Bornholms Værns Idrætsforening (BVI)
13. - 14. september Slagelse Garnisons Idrætsforening

Militær Femkamp
Svømning
Cross Country
Skydning*
Håndbold

14. - 16. september
21. september
27. september
3. - 5. oktober
4. - 5. november

Odense Garnisons Idrætsforening
Idrætsforeningen Flyvestation Karup
Fredericia Garnisons Idrætsforening
Forsvarets Idrætsforening Nyholm.
Aalborg Kaserners Idrætsforening

*: Landsskyttestævne

DMI - Forbundsmesterskab i cykling
Dansk Militært Idrætsforbunds forbudsmesterskaber i cykling
Mesterskaberne blev afviklet i det sønderjyske område ved Broager og på Als 13
JUN 2007 med Sønderborg Garnisons Idrætsforening (SGI) som arrangør.
SGI havde fundet et par gode ruter for afvikling af enkeltstart på Als og linieløb ved
Broager. Til trods for at morgenen startede med truende regnskyer og lidt tungt faldende morgendug kunne begge starter afvikles uden regnskyller, hvilket var medvirkende til, at styrt blev undgået. Det samlede deltagerantal var ca. 120, hvilket må beregnes som værende flot. Mest opsigtsvækkende deltagerhold var holdet fra Søopmålingen, som lod et par af deltagerne gennemføre motionsklassen på et par tjenestecykler.
Efter indledende bemærkningen fra stævnelederen gik starten til enkeltstart, der blev
kørt om formiddagen på Als.
Om eftermiddagen gik turen til Broager, hvor linieløbet blev kørt på en rundstrækning med et par kraftige stigninger undervejs, blandt andet op mod opløbsstrækningen. Det var en tur der trak stifter ud for de fleste.
Seniorerne kørte fire omgange, oldboys og veteraner tre omgange og motionisterne to
omgange. Med det tempo der blev kørt i var det lige før det var blevet et samlet opløb
for alle klasser, der var startet med syv minutters mellemrum.
Efter afslutning af linieløbet var der præmieoverrækkelse ved chefen for Sønderborg
Garnison OL V. Ravn. DMI repræsentanten takkede deltagere, arrangører og myndigheder for den store opbakning til arrangementet samt den professionelle måde arrangementet var blevet afviklet på. WELL DONE.
Resultaterne fremgår af hjemmesiden.
DMI
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DMI – Forbundsmesterskab i Faldskærmsudspring
Dansk Militært Idrætsforbunds forbudsmesterskaber i Faldskærmsudspring
Idrætsforeningen Flyvestation Karup (IFK) havde påtaget sig at afvikle dette års forbundsmesterskaber (FM) i faldskærmsudspring. Arrangementet fandt sted på Flyvestation Karup 19. – 20. juni 2007.
Chefen for FFOS OB Henrik Larsen landede i flot stil i et tandemspring på flyvestationens fodboldbane, hvorefter han – lidt forpustet - åbnede stævnet med ønske om en
fair og god konkurrence.
Faldskærmudspring afvikler konkurrencer i formationsspring (FS) for tre mands hold,
præcisionsspring (PS) for tre mandshold og præcisionsspring individuelt.
Der var tilmeldt 12 hold i FS hvoraf tre hold var mix hold. 12 hold deltog i PS hold
og 36 springere i PS individuel. I alt 11 idrætsforeninger var mødt frem til konkurrencerne.
Derudover deltog tyske springere uden for konkurrence. Tyskerne havde velvilligt
stillet et Transhall (C 160) til rådighed til formationsspringene. Til præcisionsspringene brugte man 2 stk. Cessana 182.
Vejret viste sig fra den allerbedste side, solskin og næsten ingen vind, så optimismen
var helt i top ved dagens begyndelse. Efter lodtrækning og springrækkefølgen var
springerne klar til at tage fat på den første disciplin – præcisionsspring. Første dag
gennemførtes 2 runder præcisionsspring og én runde formationsspring. Det betød, at
man næste dag kun behøvede én runde formationsspring, før forbundsmesterskabet
var i hus.
Omkring kl. 1200 den 19. juni tog undertegnede en ”fritime”, for at se ”Runway run”,
som Flyvestation Karup havde arrangeret for alle ansatte på Flyvestationen. Ca. 500
deltog i dette 3000 meter løb, med CH/HOK, STCH/FTK samt DMI næstformand
Peter Farver og forretningsudvalgsmedlem Ryan Laier i spidsen. Et vellykket arrangement, som fik meget fokus, bl.a. fra TV2. Måske skulle Forsvaret tænke på at lave
noget tilsvarende i hele Forsvaret, i f.m. gennemførelse af de obligatoriske prøver, fx
en ”Forsvarets dag”.
Nå, tilbage til faldskærm. Efter første dags spring var der socialt samvær ved grillen,
der var stillet op ved Propelmessen. Hele DMI forretningsudvalg deltog i samværet,
idet man havde lagt et forretningsudvalgsmøde på Flyvestation Karup den 20. juni. Et
godt arrangement, hvor hver især selv grillede det man ønskede.
Næste dag viste vejrguderne sig igen fra den gode sige, selvom det blæste lidt mere.
Heldigvis manglede man kun én runde formationsspring, hvor der er tilladt en vindhastighed på 11 m/sek. i modsætning til præcisionsspring med 7 m/sek.
Man startede på en tredje runde formationsspring, men det trak op og begyndte at
regne, hvorefter konkurrenceleder SSG Bent Olsen besluttede at afslutte springene.
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Arrangementet blev afviklet på bedste måde og IFK, fortjener ros for det flotte arbejde.
På grund af regnvejret blev præmieoverrækkelsen henlagt til Den Blå Sal. OB Henrik
Larsen forestod overrækkelserne. DMI generalsekretær Ivan B. Skov takkede Flyvestation Karup stille faciliteter til rådighed, ligesom har takkede IFK for et godt, veltilrettelagt og gennemført stævne. Især havde den myndige, men også retfærdige konkurrenceleder Bent Olsen fra IFK gjort et godt stort stykke arbejde. DMI takkede
ham ved at overrække ham DMI erindringsgave.
Sluttelig rettede DMI en tak til dommere og deltagerne for et godt gennemført stævne
og ønskede alle en god tur hjem.
DMI

DMI - Forbundsmesterskab i flugtskydning
Dansk Militært Idrætsforbunds forbudsmesterskaber flugtskydning.
Torsdag 14 JUN, på en dag hvor blæsten gik frisk over Limfjordens vande blev årets
mesterskaber i flugtskydning afviklet på Aalborg flugtskydebane i Hvorup med Aalborg kaserners Idrætsforening (AKIF) som arrangør.
Stævnet blev åbnet ved at Garnisonskommandanten i Aalborg, Oberst Christian Mollerup Schmidt der afgav et skud mod dagens første due – med en fuldtræffer som resultat. Herefter startede konkurrencen blandt de 112 fremmødte skytter. Som nævnt
ovenfor var der en frisk vind hvilket udfordrede deltagerne til at være meget, meget
koncentrerede om de enkelte duer. Heldigvis var det samme vejr under hele stævnet,
så ingen blev forfordelt og kl. 13.15 var man klar til præmieoverrækkelse efter at der
var foretaget omskydning om bl.a. 1. pladsen i mesterrækken.
Hvad angår placeringer henvises til resultatlisten ligeledes på DMI hjemmeside.
Efter præmieoverrækkelsen, der blev ligeledes blev foretaget af OB Schmidt takkede
DMI – repræsentanten Bjarne Pedersen Trænregimentet og AKIF med Hans Aage
Simonsen og Allan Mortensen i spidsen for et særdeles godt og veltilrettelagt stævne,
herunder en hyggelig kammeratskabsaften 13 JUN. Endvidere takkede DMIrepræsentanten OB Schmidt for endnu engang at have afset tid til et DMI-stævne.
Med et på gensyn i Slagelse 2008 blev deltagerne ønsket god tur hjem.
DMI

Marineidræt 3/2007 - side 8

SIF – Landsmesterskabet i Badminton
SIF LANDSMESTERSKAB I BADMINTON 2007
SIF Aarhus Badmintonudvalg afholdte d. 12. maj 2007 SIF Landsmesterskab i badminton i AB-Hallen i Aarhus med deltagelse af omkring 35-40 spillere fra Frederikshavn, København og Aarhus.
Herresingle:
1. Preben Jensen, FRH
2. Paw Nielsen, FRH
3. Jacob Svendsen, AAR
4. Preben Jensen, FRH
5. Paw Nielsen, FRH
6. Jacob Svendsen, AAR

Herresingle, Old-Boys:
1. Freddy Nielsen, FRH
2. Kim Laugesen, KBH
3. Morten Hansen, FRH

Herresingle, Veteran:
1. Jesper Brasted, FRH
2. Ole B. Hansen, KBH
3. Iver Hansen, FRH

Herredouble, A:
1. Peter Erichsen og Preben Jensen, FRH
2. Erik Bøgh og Steen Møller, FRH
3. Kim B. Larsen og Jacob Svendsen, AAR
Herredouble, Old-Boys:
1. Kim Laugesen og Steen Jacobsen, KBH
2. Johnny Høyer og Svend Winter, FRH
3. Jesper Brasted og Freddy Nielsen, FRH
Damedouble:
1. Bolette Marrott og Mia H. Heinecke, KBH
2. Ann Larsen og Nicoline, FRH
3. Katja og Karina, FRH (fik ikke præmie, da der kun var 3 spillerpar i alt)
Mixeddouble, A:
1. Nicoline og Paw Nielsen, FRH
2. Ann Larsen og Johnny Høyer, FRH
3. Bolette Marrott og Klaus Hjort, KBH (fik ikke præmie, da der kun var 3 spillerpar
i alt)
Mixeddouble, B:
1. Mia Heinecke og Erik Østofte, KBH
2. Karina og Erik Bøgh, FRH
3. Katja og Peter Erichsen, FRH
Frederikshavn gjorde næsten rent bord ved at erobre 15 præmier ud af 22. Det var vel
spillet Frederikshavn.
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Herredouble A-rækken (Jacob Svendsen mangler)

Herresingle, Old-Boys

Damedouble

Herredouble, Old-Boys (Steen Jacobsen mangler)

René Marrott får Nyboders Pris med dertil hørende guld pen overrakt
af Mia Heinecke i René Cincinnatus’ fravær

Nyboders Pris, der jo sidste år i Frederikshavn tilfaldt René Cincinnatus, AAR, blev
overrakt René Marrott, KBH, der i år for en gang skyld ikke deltog på banen p.g.a. en
knæskade. Til gengæld havde arrangørerne stor glæde af René ved mikrofonen som
spilstyrer sammen med Leif Frederiksen, AAR, der havde sammensat spilleprogrammet. Det var sidste gang pokalen blev overrakt, hvorefter den skal afleveres til
Københavns Badmintonudvalg.
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Om aftenen festede vi på Gardergården med veltilberedt festmiddag og dans til jukebox. Hele arrangementet blev planlagt og eksekveret af kun 4 personer og jeg vil her
gerne takke Leif Frederiksen, John Jensen og Kim B. Larsen for deres store hjælp.
Vi glæder os til næste år, hvor vi vist nok skal til Holmen. Over til dig Mia, som de
siger på TV-avisen.
Susanna Graabæk
Formand SIF Aarhus Badmintonudvalg

SIF – Landsmesterskabet i cykling
INVITATION TIL SIF/FIN LANDSMESTERSKAB I CYKLING
FIN er arrangør af landsmesterskabet i 2007, der afvikles lørdag den 8. september.
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 5.
september.
Stævnet afsluttes med en hyggelig
middag og præmieoverrækkelse
Vel mødt.
Læs mere på www.sif-idraet.dk/cykling, hvor tilmelding også kan foretages.
Jan Bøgsted

SIF FRH - Bowlingudvalget
Bowlingsæsonen endte i år 29. maj med en klubaften.
Den afsluttende turnering om klubmesterskabet blev afviklet allerede 22 MAJ. Mesterskabet blev vundet af Bent Raabjerg mens Marianne Nielsen som bedste dame
blev nr. 5.
Herefter holder udvalget sommerpause indtil den 07 AUG, der er første træningsaften
i den nye sæson.
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I lighed med sidste år er det herefter tid at gøre status:
Udvalgets medlemstal har stabiliseret sig på ca. 20. Heraf langt de fleste aktive. Atter
i år har udvalget deltaget i turneringer under Jysk Bowling Union for såvel 4-mands
herrehold som 4-mands mix-hold og endelig har udvalget stillet et 3-mandshold til
den lokale halturnering.
Igen i år kan udvalget være tilfreds med holdenes resultater. Herreholdet, der sidst fik
bronze, opnåede i år at vinde guld, mens holdet i halturneringen måtte ”nøjes” med
bronze efter sidste års imponerende guldmedaljer. Til gengæld fik sidste års sølvhold
i mix-rækken en lidt skuffende 5. plads.

Herreholdet, der vandt guld bestod af: Bent, Jan, Ib, John, og Anders.

På et 01. maj afholdt spillermøde blev det vedtaget at fortsætte deltagelsen i de samme tre rækker.
Ved samme spillermøde blev den næsten nyindstiftede hæderspris ”Bowleren” tildelt
Jan Thomsen, dels for hans indsats i det fremmede (Irak) dels og ikke mindst for at
sætte ny klubrekord med 805 kegler i en kamp. Det er et gennemsnit på 201,25 pr
serie. Imponerende.
Ud over deltagelse i turneringerne, normalt lørdag eller søndag – halturneringen dog
altid søndag aften – har udvalget igen i år stillet kampdommer ca. hver anden weekend vinteren igennem.
Den ugentlige træning ligger hver tirsdag fra 2000 til 2130. Den første tirsdag i hver
måned afholdes klubaften hvor mødetiden er kl. 1900, hvilket giver tid til at gennemdrøfte månedens begivenheder samt ikke mindst dyrke det sociale samvær.
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Jan Thomsen

Pokalvinderen. John Larsen

Klubmesteren Bent Raabjerg

Det sociale samvær dyrkes i særdeleshed på et par ”Udvidede klubaftner” spredt over
vinteren. Disse aftener indledes med spisning.
Juleturneringen munder ud i tildeling af vandrepokalen ”Fidusen”. ”Vinderen” er den
spiller, der opnår det laveste resultat. Hvert andet år tildeles den en herre og hvert andet år en dame. I afvigte sæson gik pokalen til Jens Åge.
Pokalturneringen er dette år afviklet som en ”Kup-turnering” med anvendelse af handicap.
Turneringen blev vundet af John Larsen mens Jan Sørensen atter måtte nøjes med
anden-pladsen. De to seneste års vinder Marianne Nielsen blev degraderet til 4. pladsen.

Bronze-holdet i halturneringen bestod af: Ib, Agnethe, Jan og John.

Næste sæson indledes som anført 07 AUG, det er klubaften med mødetid 1900, og
det er udvalgets håb at kunne byde velkommen til et større antal nye medlemmer. Vi
har masser af plads.
E.B.Pedersen
Udvalgssekretær
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SIF FRH - Cykeludvalget
DMI Cykling 2007.
SIF Frederikshavn havde tilmeldt 6 ryttere til dette stævne. Vi startede fra Frederikshavn tirsdag eftermiddag efter fyraften. Efter en lang tur til Sønderborg Kasserne blev
vi indkvarteret på 2. sal, mærkeligt at vi veteraner altid skal indkvarteres længst væk
eller højest oppe i forhold til parkeringspladserne; vi gamle ryttere har det jo med at
glemme ting og sager, så når vi når til selve løbet, er vi allerede udslidte efter alle turene frem og tilbage imellem kvarteret og bilen efter glemte sager.
Onsdagen startede med et gedigent regnvejr som dog lige nåede at stoppe inden instruktionen til enkelstarten. Enkelstarten blev afviklet på et skydeområde lidt udenfor
Sønderborg. Konkurrencen blev flot afviklet, i alt deltog ca. 40 ryttere som gennemførte løbet på den våde asfalt uden uheld, blot generet af en håndfuld traktorer som
absolut skulle høste græs på denne ellers våde formiddag.
Efter enkelstarten var der lige tid til at pakke bilerne og fouragere i cafeteriet på Sønderborg Kasserne, derefter begav vi os ud til stævnepladsen ved Vemmingbund ved
Broagermark og gjorde klar til linieløbet. Linieløbet blev afviklet på en 16,5 km.
rundstrækning med et par onde stigninger, og i et fantastisk flot landskab. Vejrguderne var med os, så vi undgik regn og til dels også kraftig vind.
Der deltog ca. 120 ryttere i løbet.
Konkurrencen for veteraner
blev vundet af Per H. Nielsen
fra IFK, 10 sek. før vor egen
Palle Andersen på 2 pladsen. Et
stort tillykke til Palle.
Konkurrencen for Old Boys
blev vundet af Amund N.O.
Johansen fra IPHOK med vor
egen Michael Martinussen på
en flot 12. plads. Tillykke med
det Michael.

Palle Andersen fik en flot 2. plads

Konkurrencen for Seniorer blev vundet af Michael B. Jensen, SLGI. Vi havde ingen
så unge ryttere med.
Man må nok indrømme, at gennemsnitsalderen på deltagerne ligger oppe i den tunge
ende og man kan frygte om det i fremtiden bliver muligt at afvikle et løb som dette
med mindre nyt og ungt blod bliver tilført DMI cykling. Lad dette være en påmindelse til DMI’s bestyrelse om at være bevidst om dette problem.
Stor ros til Sønderborg Garnisons Idrætsforening for et flot og professionelt planlagt
og afviklet stævne.
Henrik Hugger
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SIF FRH - Golfudvalget
Frederikshavn 22. april 2007
Årets første turnering blev afhold i Frederikshavn. I modsætning til praksis, startede
vi først over middag. Det skulle vise sig at være godt, idet det regnede hele formiddagen. Selvom det blev tørt, var det alligevel køligt. Spillet var nogenlunde, men to af
damerne, havde hænderne rigtigt skruet på, de gik bedre end handicap.
Efter spillet, var alle sultne og aftensmaden blev indtaget i bistroen. Næste punkt på
dagsordenen bliver planlægning af turen til Læsø i september.

Vi var 32 startende.

Rold Skov 10. juni 2007
En rokering i turneringsplanen betød, at vi i årets anden turnering spillede i Rold
Skov.
35 havde tilmeldt sig, og vejret var fantastisk – måske mest til strand og vand. Mange
havde det meget varmt og scoren indikerer da også, at selvom banen var perfekt, var
holdbarheden hos spillerne det ikke. Bedste score blev 31.
Efter spillet indtog vi en veltillavet buffet i Hul 19. Allerede om 3 uger går det løs i
Himmerland.
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Himmerland 30. juni 2007
Så fik vi omsider spillet i Himmerland. På trods af den store tilslutning ved afstemningen i vinters, var der kun 18 som tilmeldte sig turneringen. Derfor besluttede vi at
spille i to grupper, opdelt efter handicap.
I modsætning til sidste turnering i Rold, var vejret typisk dansk sommervejr. Der var
lovet regn med torden, og regn det fik vi - i ca. 1½ time.
Himmerland Old Course er en meget velholdt og smuk bane, med fanatiske greens.
Hurtige og så jævne, at de lede tanken hen på et billardbord. Fairways er bløde og
velspillende, så selvom det er noget dyrere at spille dér, er det pengene værd.
Alle deltagerne havde en god og dejlig dag, og som sædvanligt, hyggede vi os med at
spise sammen bagefter.
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Kongsøe

SIF FRH - Tennisudvalget
Tennis udvalgets aktiviteter i første halvår?
Tjaa - noget rutinepræget vil jeg nok sige. Vi ” Hejste Flaget” 16. maj i perfekt tennisvejr. Det var ærgerligt, at ikke flere mødte op, men OK, der sker så meget rundt
omkring med bl.a. nye job og flytninger og vi kan jo ikke være alle steder på en gang.
Udvalget bød på en lille forfriskning og kom med de sædvanlige trænings og instruktions tilbud til medlemmerne, nye såvel gamle.
Lektionerne blev afholdt først i juni og det viste sig at være heldigt. Umiddelbart efter
satte stormfloden ind og satte nationen under vand, resten af højsæsonen. Ja, det har
faktisk været helt umuligt, at spille en tennis kamp. For mit eget vedkommende er det
vel sammenlagt blevet til 3 timer, i hele juli måned…….
Tennisudvalget afholder klubmesterskab i uge 36 og 38. Medlemmerne har fået tilsendt en invitation, og bestyrelsen håber på en noget større interesse i år. Sidste år var
der kun 1, skriver EN, til Fighter rækken m/k, som derfor måtte udgå.
Tilslutningen til Herre og Double rækken kunne også godt tåle lidt flere deltagere
uden det gør noget! - Det var lige småt nok med kun 3 par i double sidste år, så derfor
KOM NU UD AF JERES VADERS, så vi kan få lidt gang i den.
Det bliver bestemt tørvejr i perioden, for vi kan da ikke ha` mere vand til gode, skulle
man tro. Forsat god sommer til alle.
De bedste hilsner
Jan - SIF tennisudvalg
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FIN - Badmintonudvalget
Anders Open
Tirsdag den 29. maj havde vi sæsonafslutning. I år var det Jens Søgaard, der stod for
turneringens afvikling.
Vi var delt i 2 puljer, hvor vinderne af puljerne spillede om 1. pladsen.
Der blev gået til den på banerne, og især i finalen.
Vindere af pulje 1 blev Ole B. og Johnny.
Vindere af pulje 2 blev Bolette og Mia
”Tøserne” var ikke meget for at give sig, og det
var da også en sej 3-sætter, inden ”drengene”
kunne kalde sig vindere af Anders Open.
3. pladsen blev indtaget af Hanne og Steen
Efter de store anstrengelser på banen og et
velfortjent bad, drog vi op i frokoststuen, hvor
der ventede lidt spiseligt og noget at drikke
Arrangementet sluttede omkring 22.00, hvor
der var fælles oprydning og opvask.
Tak til alle for indsatsen
KBKr
Her er datoerne for KBKr kampene i næste sæson
VETERAN, Serie 7
Dato
Tid
Lør 29.09.07 1310
Tor 08.11.07 18.00
Søn 18.11.07 14.00
Søn 06.01.08 12.30
Tor 31.01.08 18.00
Tor 28.02.08 18.00
Søn 06.04.08 09.00

Modstander
DBK4
FKIK 4
HBC 4
KBK 4
HBC2000
SIF 2
Søvang

Spillested
Mariendalshallen
HIA
HBC hallen
KBK Hallen
HIA
HIA
Kongelundshallen

Det endelige program kan ses på www.infosport.dk fra starten af august
Husk at notere datoerne, så Jens ikke får problemer med holdsætning
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Samsø
Sidste år var vi nogle spillere, der drog til Samsø for at holde en lille turnering med
de ”Lokale”.
Vi overnattede hos Kim L. på Strandskovens Camping.
I år håber vi på en gentagelse i weekenden 21.-23. september.
Skriv datoerne ind i kalenderen, pludselig er invitationen der!
Kalender
KBKr turnering
Samsø tur
Juleturnering

September 2007 – april 2008
22. september (weekend arrangement)
23. november

Husk at notere disse aktiviteter, så vi kan være rigtig mange til arrangementerne
Hjemmesiden
Husk at klikke ind på vor hjemmeside engang imellem
www.sif-idraet.dk/badminton. Jan Bøgsted sørger for at nyhederne er at læse der.
Hilsen
Mia
”Medaljedrengen” fylder rundt!
Søndag den 25. marts fyldte et af vore
trofaste medlemmer, Arne Assing,
80 år.
Arne havde løbet mange ”badmintonkilometer” da jeg startede i klubben
og stoppede først i en høj alder, da en
skade i armen afholdt ham fra at fortsætte.
Der er sikkert mange, der har gode og
sjove historier om Arne.
Vi er jo mange, der har oplevet ham i
festligt lag, hvor en god historie fra
Arnes side og en svingom altid var en
del af festen. Hvem husker ikke togturen hjem fra Frederikshavn, hvor Arne med medaljer om halsen indtog hele togvognen med sin sang ”medaljedrengen er mit navn”,
og den turneringskamp, hvor han og Hans ”Nakskov” Pedersen tog fusen på to ret
unge doublespillere, der nok mente, at de skulle ind til deres livs letteste kamp, desværre for dem at de havde den indstilling, godt nok blev det en 3-sætter, men ”de
gamle” gik af med sejren.
Et stort tillykke fra os alle i badmintonafdelingen.
Mia
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FIN - Cykeludvalget
SIF Landsmesterskab
Husk landsmesterskabet i cykling den 8. september, 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.
Læs om cykeludvalget aktiviteter på:

www.sif-idraet.dk/cykling
Cykelaktiviteter i Forsvaret kan findes på: cykling.dmif.dk
Jan Bøgsted

FIN - Motionsudvalget
Så er træningen og forberedelserne til årets store motionsløb, som FIN Motionsudvalg er arranger af, begyndt.
HOLMENS MIL
Blev afholdt onsdag den 27. juni kl. 19.00 med et salutskud fra batteriet Sixtus.
Holmens milløb blev i år afviklet under regnvejr. Det er første gang det nogensinde er
sket. Trods det meget dårlige vejr var der mange som valgte at møde op og få en god
oplevelse af nyholmen. Det var rart at se de mange glade ansigter. Det varmede. Specielt rart var det rart at se de mange børn som var mødt op til børneløbet. Der blev
løbet nogle flotte resultater. Resultater er blevet godkendt og er lagt op på siden. Der
er også en masse våde billeder af en masse glade mennesker.
Find yderligere information på www.sif.nu
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LÆS OM AKTIVITETER M.V. PÅ

www.sif-idraet.dk
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Til egne notater
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