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FORMANDEN
HAR ORDET!
Status og sammenhold.
Så er vi nået til årets sidste kvartal, så hermed min foreløbige status for årets forskellige idrætsarrangementer.
Så har året også for SIF'erne været et godt år for sammenholdet, et sammenhold som
jeg har oplevet på den måde, at mange, på tværs af diverse udvalg, har hjulpet til ved
årets forskellige arrangementer. For blot at nævne nogle af arrangementerne kan
nævnes: SIF Frederikshavns afvikling af DMI’s forbundsmesterskab i triathlon. FINs
afvikling af henholdsvis DMI’s forbundsmesterskaber i Bordtennis, Fægtning og
Landsskyttestævne, foruden "Holmen Milløb" og "Kastelsløbet". Der har været flere
arrangementer, men dette blot for at nævne nogle få af de største arrangementer, som
ikke kunne afvikles uden det sammenhold, som præger foreningerne.
Vores egne "Landsmesterskaber" skal heller ikke overses her, men jeg blot nævne at
der kan læses om det enkelte "Landsmesterskab" andre steder i Marineidræt, samt at
det er for nogle af "Landsmesterskaberne" blevet et problem, at de har haft så stor
succes, at de tildelte økonomiske rammer ikke har kunnet holdes, en løsning på dette
problem arbejdes der p.t. på i Fællesudvalget.
Årets sidste kvartal, betyder også at tildelingerne af midler for år 2008, under hensyntagen til udarbejdet realistisk budget, aktiviteter, antal medlemmer, særlige geografiske hensyn/ forhold og lignende, skal tildeles.
Jeg håber, at der i de enkelte foreninger og udvalg vil være forståelse for, at det ikke
er økonomisk muligt at opfylde alle foreningernes/udvalgenes ønsker, ved ren SIF
finansiering.
Endelig vil jeg blot ønske samtlige SIF'ere og FIN’ere en rigtig GOD JUL samt et
GODT NYTÅR.
Kent Ravn

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

TIL REDAKTØREN

UDKOMMER

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

UGE 6
UGE 18
UGE 35
UGE 45
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REDAKTØRENS
KLUMME
Kære læsere & skribenter!
Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT!
Tak for alle læserindlæg!
Som det er mange bekendt, er jeg p.t. udstationeret i Irak og vil efter min hjemkomst
fortsætte min tjeneste ved Grønlands Kommando.
Det er derfor det sidste Marineidræt jeg vil stå i spidsen for.
Det har været spændende at forsøge at få udbredt aktiviteterne i SIF/FIN forskellige
idrætsudvalg, så det kommer ud i en bredere kreds.. Jeg må dog erkende, at det ikke
ligefrem er skrivelysten, der er den fremherskende hos udvalgene. Antallet af indlæg
har været for nedadgående.
Jeg håber, at udvalgene fremover vil være lidt bedre til at orientere om mesterskaber,
aktiviteter m.v.
Jeg vil takke af for denne gang og håber, at alle vil tage godt i mod Marineidræts nye
redaktør, Claus Just Gustafsen.
Indsendelse af indlæg til sker til:
SIF webmaster Claus J. Gustafsen
OPLOG Frederikshavn
9900 Frederikshavn
Tlf.nr. 9922 1004 (arb)/4038 7012 (mobil)
E-mail: webmaster@sif-idraet.dk - FIIN: OSLF-110B
Redaktøren

INDHOLDSFORTEGNELSE
SIF adresser m.v.
Formanden har ordet!
Redaktørens klumme
SIF Landsmesterskab i Cykling
SIF Landsmesterskab i Sportsfiskeri
SIF ARH - Cykeludvalget
SIF FRH - Golfudvalget
SIF FRH - Sejlsportsudvalget
SIF FRH - Tennisudvalget
SIF KOR - Sportsfiskerudvalget
FIN - Badmintonudvalget
FIN - Sejlsportsudvalget
FIN - Juletræ
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2
3
4
5
8
8
10
11
12
14
14
15
16

SIF – Landsmesterskab i cykling
SIF/FIN landsmesterskab i cykling var planlagt gennemført den 19. maj, men grundet
manglende tilmeldinger, blev mesterskabet udsat til gennemførelse i weekenden 8. –
9. september.
Mesterskabet skulle afvikles cykling i området omkring Kettinge ved Høvelte i Nordsjælland med FIN som arrangerende klub. Indkvartering var arrangeret på CFF Høveltegaard, der lå meget tæt på ruten.
Det blev den 8. september, og deltagere fra Frederikshavn og Århus ankom for at være klar til lørdagens enkeltstart og linieløb.
Frederikshavnerne havde velvilligt taget tidtagningsudstur med, og som de også havde ansvaret for. Vi var dog lidt usikre på dette, idet frederikshavnerne i nogen tid har
haft et erklæret mål - at vinde holdmesterskabet.
Vejret op til mesterskabet havde ikke været det bedste. Regn og blæst havde været
meget fremherskende.

Umiddelbart inden afgang til enkeltstarten.

Lørdagen startede med lidt småregn og en forholdsvis kraftig vind, men vi var fortrøstningsfulde, idet vejrudsigten lovede opklaring.
Efter morgenmaden kørte deltagerne kørt mod starten (enkeltstart) ca. 4 km. fra
Høveltegaard.
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Deltagerne skulle køre på en lettere kuperet
rute på ca. 10 km. Tidsintervallet mellem
rytterne var 1 minut.
Efter enkeltstarten var det tilbage til Høveltegaard, var det blevet tid til en pause og frokost inden linieløbet om eftermiddagen.
Efter en veloverstået frokost var det tid til at
forberede sig på linieløbet.
Linieløbet havde samme start/mål som enkeltstarten, men rytterne skulle gennemkøre
en rundstrækning på 7 km i alt 6 gange. En
samlet længde på ca. 47 km.
Solen havde fået overtaget, men det havde
blæsten også, så turen startede i kraftig medvind.

Lars er klar til 10 km. enkeltstart.

Fra starten lagde Palle, Vagn og Lars sig i front, mens vi andre fandt vores plads på
deres hjul.

Et samlet felt efter starten på linieløbet.

Den første omgang blev kørt samlet, og derefter blev feltet delt i to. På strækningen
med medvind var hastigheden oppe på knap 50 km/t, mens den i modvindssiden kun
var på 20 - 25 km/t.
Om aftenen var der ”festmiddag” hvor cykelsnakken gik lystig, oplevelserne var forrige års cykelture i Frankrig blev også lige frisket op for dem der var med der, dem
der ikke var med, fik et par gode historier. Efter middag og snak, var der præmie og
pokal overrækkelse.
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Resultaterne blev som følger.

Lars, Palle og Vagn fører an.

Enkeltstart
Senior (u. 45 år.)
1. Lars JuelNielsen (FRH)
2. Peter Parbæk (FRH)

Old boys (o. 45 år)
1. Palle Andersen (FRH)
2. Vagn Frandsen (ÅRH)
3. Knud Lundegaard (FFRH)

Linieløb
Senior
1. Lars Juel Nielsen (ÅRH)
2. Jan Bøgsted (FIN)
3. Peter Patbæk (FRH)

Old boys
1. Palle Andersen (FRH)
2. Vagn Frandsen (ÅRH)
3. Knud Lundegaard (FRH)

Holdløb
1. Frederikshavn
Så lykkedes det endelig Frederikshavn at vinde holdkonkurrencen - TILLYKKE –
håber blot at det var en engangsforeteelse. Pas godt på pokalen.
Tak for hjælpen, til alle der hjalp med til at få det hele til at glide, og tak for fremmødet til alle, der kom, det var en hyggelig weekend. Til jer der ikke var der, (ja arbejdet
skal jo passes) i missede en god weekend, både på det sociale plan, og på cyklen.
Håber at se flere næste år. SIF mesterskabet afholdes i 2008 ultimo maj i området
omkring Frederikshavn, med SIF Frederikshavn som arrangør.
Med cykel hilsen
Jan Bøgsted

Marineidræt 4/2007 - side 7

SIF – Landsmesterskabet i sportsfiskeri
Landsmesterskabet blev i år afholdt af SIF FRH den 15. – 17. september.
Desværre kunne holdet fra København ikke deltage, da de i denne weekend havde
booket skib på Øresund. For første gang nogensinde, måtte vi afholde dysten i en
P&T, da vejrudsigten lød på blæsevejr.
På dagen blæste det op til vindstyrke 19, og det er lige i overkanten til fornøjelsessejlads. Nå, men fredag aften mødtes vi med de andre hold i Lanternen, hvor vi lige fik
lidt af de røde, inden vi gik til køjs. Efter morgenmaden lørdag, kørte vi til den planlagte P&T, et pænt lille sted, skal bemærkes. Selv om det er udsatte fisk, er det altså
ikke altid lige nemt at få dem på krogen. Men til indvejningen var der da pænt med
fisk, der var endda nogle, som havde fanget mere end en ørred. Et lækkert aftenmåltid
blev serveret, hvorunder der blev foretaget præmieoverrækkelse.
Resultaterne vil jeg overlade til andre at berette om. Dagen sluttede med kammeratligt samvær i Lanternen.
Søndag blev morgenmaden serveret samme sted, hvorpå vi kunne sige farvel og tak
for denne gang, hvorefter turen gik nu hjemover. Tak til frederikshavnerne for et dejligt stævne.
Gert

SIF ARH – Cykeludvalget
Ja det har været et lidt stille år for Århus afdelingen, men lidt aktivitet har der da været ☺.
Vi havde igen vores traditionelle 1. maj pølsetur på programmet, en hyggelig tur på
48 km. til Jeksen Dalen og retur. Vejret var med os i år med let vind og solskin. Vi
var 8 mand af sted (ikke alle fra cykelklubben). Turen gik ud af Brabrand stien og ad
små veje til parkeringspladsen i skoven ved Jeksen, hvor Orla ventede med de varme
pølser og brød, efter en god pause gik turen tilbage til bk 1.
En hyggelig tur som bliver gentaget igen næste år.
Næste opgave for cykelklubben var DMI mesterskaberne i Sønderborg 13 juni.
Vagn (veteran) og jeg selv (oldboys) tog af sted dagen før, for at være friske til opgaven. Der var arrangeret overnatning på Sønderborg kaserne for de der kom langvejs
fra, bl.a. vores gode kolleger fra Frederikshavn, som vi jo lige skulle hilse på og have
en lille snak med inden vi gik på køjen.
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Vel tilbage efter pølse turen

Dagen startede med en 13 km enkeltstart ved skydeterrenterrænet lige uden for sønderborg, en flad rute hvor det bare var et at gøre og det var at give den gas.
Pæne resultater til Vagn og mig h.h.v 5 og 4 plads.
Efter lidt mad og at hvil gik det løs med linie løbet 49 km. som foregik i kuperet terræn på Broager, der var 2 gode bakker på ruten bla. op mod mål. Efter 3 hårde omgange kom Vagn og jeg i mål på hhv. 7 og 9 pladsen, så det må siges at være godkendt. Palle fra Frh. fik et flot 2. plads i veteran klassen, det var godt kørt Palle. Søværnet fik igen vist at de også kan køre stærkt på cykel.
Efter præmie overrækkelsen gik turen igen mod Midtjylland, tak til Sønderborg for et
vel tilrette lagt arrangement.
I weekenden d. 8. - 9. september var der så SIF mesterskaber i området omkring Høvelte arrangeret af Sif Kbh.
De havde fundet en god rute ved Høveltegaard, hvor vi også var indkvarteret. Vi var
desværre ikke så mange til start, det er lidt ærgerligt at der ikke er flere der kommer
til sådan arrangement for det er rigtig hyggeligt. Ja denne gang var det Frh. Der tog
hold pokalen med hjem efter den havde stået 2 år i Kbh. TILLYKKE til de gæve
nordjyder, vi vender frygteligt tilbage næste år i Frh. Tak til Kbh for en dejlig weekend.
Af motionsløb er det ikke blevet til så mange i år, for mit vedkomne blev det til
Randsfjord rundt (110 km) bla. med Munkebjerg på menuen.
Så fik jeg også kørt marselisløbet (100km) sammen med Vagn, efter en god tur omkring Århus kom vi sammen i mål i 2:54 et snit på omkring de 34.4 km/t så det var
godkendt ☺
Ja som I nok kan læse er det lidt Tordenskjolds soldater,
Lars Juel Nielsen
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SIF FRH – Golfudvalget
Øland 9. september 2007
Efter 2 måneders pause var vi atter samlet, og denne gang i Øland Golfklub. Øland
har fået 9 huller mere den 1. juli, og er nu en ”rigtig” golfbane. På flere af huller er
der en fantastisk udsigt ud over Limfjorden. Vejret var med os – dejlig solrigt vejr
med let vind. Banen voldte dog de fleste besvær, især hul 18, som slutter med en meget lille green, omgivet af vand.
Efter spillet have Øland åbnet for deres lille, men dejlige køkken, og vi fik noget godt
at spise. Alt i alt en dejlig dag på en fin goldbane nær Limfjordens vande.
Vi var 25 startende.
Resultatet:

Sæby 20. oktober 2007
Så kom vi til årets sidste turnering – Mesterskabet. Traditionen tro, blev det i år i Sæby at vinderne skulle findes. Vejret viste sig fra sin mere blide side, med stille og
overskyet vejr – men det var tørt, og det fik indflydelse på spillet. Fem spillere gik i
handicap eller bedre, og i den særlig slagspil-afdeling, deltog halvdelen, ganske flot.
Sidste års mester hos herrerne, Tommy Sørensen, kunne pga. sygdom ikke deltage i
år, og det blev derfor Jørn Sivertsen som hjemtog pokalen, med en runde i 82 slag (37
Stableford point).
Hos damerne blev det igen Anne Kofod som vandt. I år med en imponerende score på
78 slag (39 Stableford point).
Efter spillet var der buffet hos Janny i Sæby Bistroen. Dejlig mad og bagefter kaffe
med lækker lagkage.
Vi var 30 startende.
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Resultatet:

Sæson 2007 er slut, og vi glæder os allerede til at ses igen til næste år.
På Gensyn i 2008.
Johnny Kongsø

SIF FRH - Sejlsportsudvalget

Er du interesseret!!!
• i at sejle med sejl,
• lære at sejle med sejl
• deltage i kapsejladser
• ro i havkajak
• deltage i et socialt liv
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Så har Søværnets idrætsforening ”SIF” et godt tilbud til dig.
Sejlsportsudvalg under SIF Frederikshavn hvis formål er at fremme interessen for
sejlsport og kajak roning, vil være dig behjælpelig med alle spørgsmål vedrørende
muligheden for at dyrke de ældste sportslige aktiviteter i søværnet.
Fartøjer
SIF sejlsportsudvalg har adgang til følgende typer fartøjer:
• Folkebåd
• Yngling
• Monark
• Motorbåd
• Havkajakker
Aktiviteter
Tirsdag 1600-1800
Havnevagt til hjælp for nybegyndere
-----o------Tirsdagssejladser med FRH sejlklub
-----o------Onsdags kapsejlads FRH sejlklub
-----o------Forsvars / SIF mesterskaberne
-----o------Sociale turer
Bestyrelsen
Willy Kristiansen, Formand,
9922 1331
Jan Quist, Næstformand,
9922 1220
Thomas Jensen, Kasserer, 4130 9734
Henrik Thomsen,
9922 1283
Ole Støtt,
9922 1435
Udvalgskontingent
Udvalgskontingent er 100 kr. årlig
Willy

SIF FRH - Tennisudvalget
Efter en meget våd sommer og en udsættelse af lokal mesterskabet, var der alligevel
interesse nok hos medlemmerne til at melde sig til årets lokalmesterskab.
Uge 40 viste sig at være et godt valg og i et pragtfuldt efterårsvejr blev der spillet mesterskab i Herre single, Herre double samt Fighter rækken.
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Sidste år fik vi mange nye medlemmer fra EK-OPDAT, da de flyttede fra Århus til
Frederikshavn, og jeg skal da lige love for, at gruppen har markeret sig i tennis afdelingen i år. EK OPDAT indgår under 2.ESK og med dem som sponsor af nyt tennis
grej og selvfølgelig godt spil, lykkedes det for:
• Bent Kaa at sætte sig på 1.ste pladsen i HERRE SINGLE
• Martin Jensen at få navnet på fighter pokalen, og
• Mirtin og Flemming Jensen at spille sig til en 2.nd plads i herredouble.
Herre double titlen beholdte Kenneth og Jan – men hvor længe?
Ja, det må vi se næste år. Det kan jo være, at der er tale om en ”døgnflue”.

RIGTIG MANGE GANGE TILLYKKE – FLOT DEBUT.

Frosten er også kommet til det nordjyske, og vi piller nettene ned i den nærmeste
fremtid for denne sæson. Vi har stadig mulighed for, at spille indendørs i idrætshallen
ved Sergentskolen tirsdag og søndag aften. Hvis der er medlemmerne, som gerne vil
benytte sig af dette tilbud kontaktes formanden for, at høre om ledige tider.
Vi planlægger at afholde udvalgsforsamling tirsdag d. 11. december kl.1900, hvor vi
også spiller lidt mini tennis og får et eller andet spiseligt. - Der kommer en invitation
ud i november.
De bedste hilsner
Jan
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SIF KOR - Sportsfiskeriudvalget
Søndag den 8. oktober var det tid til den årlige kystkonkurrence 'J & F Cup'. Vi plejer
gerne at løbe ind i blæsevejr på denne dag, men vejret var rimelig godt. På trods heraf
blev der kun fanget nogle får ørreder, men til gengæld var der både torsk og fladfisk
nok. Ved indvejningen kunne Søren Askgaard få overrakt førstepræmien for gruppen
'fladfisk'. Søren mødte op med en fisk på over kiloet. Tillykke med det. Der var seks
deltagende foreninger, og vi blev placeret på fjerdepladsen. Da vi ikke er så mange
medlemmer, er det en fornuftig placering.
Gert
Foreningstur den 20. oktober til Tystrup Sø. Vi mødtes ved hytten ved ni tiden. Efter
klargøring af både og grej, tog vi på søen. Vejret var hæderligt, men ret koldt. Fiskeriet var jævnt, men mærkeligt nok, var der forskel på, hvor og hvordan aborrerne bed.
Et sted blev de kun taget på spin, og der hvor Jes og jeg var taget hen, fik vi kun på
agnfisk (undtaget een). Men der blev taget pænt med aborrer over hele søen, især på
skrænterne. Søren og Kurth havde fat i flere små gedder, og en større, som ikke kom i
båden. Det var ikke Henriks dag, men fisk det fik han da. Jeg selv fik en gedde på
godt 5 kg, 91 cm, og Jes en undermåler samt en på 51 cm. Ud på eftermiddagen døde
fiskeriet lidt ud, så vi tog hjem lidt tidligere end planlagt, og det var jo også blevet
lidt køligt.
Gert

FIN - Badmintonudvalget
Der har nu været gang i træningen i nogle måneder, og de af vore spillere der også
dyrker sport udendørs er ved at vende tilbage.
Nogle af spillerne har været plaget af skader, og vi ser frem til at de bliver aktive
igen.
KBKr
Sidste år rykkede vi desværre ned fra serie 6. Jens Søgaard havde svært ved at stille
fuldt hold til kampene, hvilket var lidt ærgerligt.
Vor debut i serie 7 gik rigtig godt, vi havde fuldt hold, til trods for skader, og vandt
kampen 8-4.
Der er kun spillet 1 runde i KBKr, men vi ligger på en 1. plads. I vor næste kamp skal
vi møde FKIF4, som ligger på 2. pladsen
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Dato
Resultat
VETERAN, Serie 7
Ons 26.09.07 4 - 8
Tor 08.11.07
Søn 18.11.07
Søn 06.01.08
Tor 31.01.08
Tor 28.02.08
Søn 06.04.08

Tid
19.10
18.00
14.00
12.30
18.00
18.00
09.00

Modstander

Spillested

DBK4
FKIK 4
HBC 4
KBK 4
HBC2000
SIF 2
Kongelundshallen

Mariendalshallen
HIA
HBC hallen
KBK Hallen
HIA
HIA
Søvang

Julearrangement
Fredag den 23. november har vi vor juleturnering med efterfølgende hyggeligt samvær og vi håber selvfølgelig på stor deltagelse
Kalender
KBKr turnering
September 2007 – april 2008
Juleturnering 23. november
Klubturnering: Tirsdage i ugerne 5, 6, 8 og 9
Husk at notere disse aktiviteter, så vi kan være rigtig mange til arrangementerne
Husk også at besøge vor hjemmeside www.sif-idraet.dk/badminton
Mia Heinecke

FIN - Sejlsportsudvalget

Billeder fra Standernedhalingen den 24. oktober 07.

Find de seneste oplysninger om
FIN SEJLSPORTSUDVALG på:

www.fin-sejlsport.dk
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