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FORMANDEN
HAR ORDET!

Hermed først og fremmest ønskes alle MARINEIDRÆT’s læsere et godt nytår, med
håbet om at alle er klar til at tage de udfordringer op, som forventes af den militære
idrætsvirksomhed i de kommende år.
Mange af FIN/SIF medlemmerne har sikkert spurgt sig selv, hvordan kommer vi videre? Har FIN/SIF’s foreninger og udvalg visioner for den nærmeste fremtid? Til det
kan der svares: FIN/SIF’s foreningsformænd, - udvalgsformænd og undertegnede har
forsøgt at kigge i ”krystalkuglen”, og selv om der mange steder ikke umiddelbart er
unge at få øje på, og som kan hjælpe os, så forsøger ”de gamle” alligevel at være lydhøre for de ting der rører sig i tiden. Vi håber dog at ”de unge ” vil råbe os op, for det
er givetvis nødvendigt.
Dette også nævnt fordi SIF/FIN specielt i år står for en større udskiftning i bestyrelser
og udvalg, så derfor er ovennævnte ved at være ekstra aktuelt. Derfor skal der endnu
engang lyde en opfordring til at slutte op og give en hånd i den frivillige idræt i foreningerne og udvalgene.
Endelig skal jeg her til slut blot nævne, at hvis I selv vil have indflydelse på udviklingen i FIN/SIF’s foreninger og udvalg, så skal I som minimum møde op ved generalforsamlingerne og gøre Jeres indflydelse gældende.

Kent Ravn

”DEADLINE” MARINEIDRÆT 2008/2009
NR. / PERIODE
2/2008 - MAJ
3/2008 - SEPTEMBER
4/2008 - NOVEMBER
1/2009 - FEBRUAR

TIL REDAKTØREN

UDKOMMER

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

UGE 18
UGE 35
UGE 45
UGE 6
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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 FRH – Indkaldelse til Generalforsamling
SIF KOR - Indkaldelse til Generalforsamling
SIF KOR - Flugtskydningsudvalget
FIN - Indkaldelse til Generalforsamling
FIN - Badmintonudvalget
FIN - Sportsfiskerudvalget
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2
3
4
5
6
6
7
7
8

SIF FRH – Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling
Torsdag 6. marts 2008 kl. 19:00
i Cafeteriet, Flådestation Frederikshavn

Dagsorden.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskaber.
Behandling af forslag.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen
Formand
O.P. Larsen
ej på valg
Næstformand
Anders Larsen på valg (modtager genvalg)
B- medlem
Britta Thomsen
ej på valg
B-medlem
Lars Johansen på valg
Kasserer
Willy Kristiansen på valg (modtager genvalg)
B-suppleant
Jan Sørensen
ej på valg
B-suppleant
på valg
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
Thorkil Carlsen
ej på valg
Revisor
Viggo Nielsen på valg (modtager genvalg)
R-suppleant
Finn Egebjerg på valg (modtager genvalg)
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil SIF være vært ved et mindre traktement, derfor
bedes alle der ønsker at deltage heri tilmelde sig til Willy tlf. 99 22 1331 eller
mail OLSF-412k - Senest torsdag den. 28. feb. 2008 kl. 1200
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SIF KOR – Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling afholdes
torsdag den 13. marts 2008 kl. 16.00
i cafeteriet på Flådestation Korsør
DAGSORDEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsens sammensætning Valgt til Vælges til
Formand Gert Hansen,
afgår
2010
Næstformand Anton Andersen 2009
Kasserer Peder Madsen
2009
B-medlem Niels Jansson
2010
B-medlem Anita Christensen 2010
B-medlem Anton Andersen
2009
B-suppleant Knud Tjustrup
2009
B-suppleant Benny Mortensen 2009
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Jes Hansen
2008
2009
R-suppleant – Ledig
2009
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement.
Medlemmer, som ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig til Gert Hansen på
tlf.: 6133 9667 eller Peder Madsen, Havnetjenesten.
Sidste frist for tilmelding: Mandag den 10. marts 2008.
Gert

SIF KOR – Flugtskydningsudvalget
Husk at DMI Flugtskydning 2008 foregår den 9. og 10. juni med Slagelse som arrangør.
Skydningen foregår på Kr. Stillinge's bane, så vi har muligheden for at få hjemmebane i år.
Jeg sender lidt mere information ud til Jer, men gå bare i gang med træningen.
Gert
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FIN – Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling afholdes
tirsdag den 25. marts 2008 kl. 18.30
på Søværnets Officersskole
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement.
Medlemmer, som ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig til Anni Henriksen
på tlf.: 3266 4233 senest den 18. marts.
Med venlig hilsen
Anni Henriksen

FIN - Badmintonudvalget
KBKr
Der er spillet 5 kampe i KBKr, 1 vunden, 1 uafgjort og 1 tabt. Dette gør at vi pt. ligger på en 2. plads.
Starttidspunktet for vor sidste hjemmekamp, bliver rykket frem til kl. 17.30.
Resterende datoer for KBKr kampe i denne sæson
Dato
Tid
Modstander
Spillested
VETERAN, Serie 7
Søn 06.04.08 09.00
Søvang
Kongelundshallen
Juleturnering
Den 23. november gik vi på banerne for at afvikle den årlige juleturnering. I år havde
Kim Rasmussen fornøjelsen af at stå for løjerne, og det gjorde han rigtig godt.
Der blev spillet nogle sjove kampe, hvor vi fik ny makker for hver kamp, og egne
point talte i puljen om præmierne.
Som sædvanlig blev der gået til den med ildhu og der var præmier til alle.
Efter strabadserne gik vi op i frokoststuen hvor en større julebuffet ventede os. Selv
om anstrengelserne på banen burde have banet vejen for en stor appetit, så kneb det
alligevel med at få tømt fadene.
Mærkedage
Onsdag den 5. december fyldte vor gamle træner Hans Aage Petersen 80 år.
Der er mange af os, der har nydt godt af Hans’ tålmodighed. I ”de gode gamle dage”
ude i Sundbyhallen hvor han forsøgte at få os til at ”varme op” inden træning. Der
blev løbet, sjippet og slået til bolde mens Hans holdt et vågent øje med os.
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Også banjoen har vi haft fornøjelsen af ved festlige lejligheder.
Samme dag fyldte Tommy S. Hansen 65 år.
Et stort tillykke til de 2 fødselarer.
Bortgang
I forrige udgave af SB-Nyt var det Arne Assing, der blev hyldet i anledning af den
runde fødselsdag. Han blev 80. Arne er desværre ikke blandt os mere, lørdag den 2.
december sov han stille ind hjemme i sin lænestol.
Klubturnering
Starten på klubturneringen gik tirsdag den 29. januar og de planlagte kampe blev afviklet planmæssigt. Der resterer 3 spilledage, men som kampene forløb den første
dag, skulle det hele gå planmæssigt.
Præmieoverrækkelse foregår i forbindelse med medlemsmødet den 11. marts
Medlemsmøde
Tirsdag den 11 marts afholdes medlemsmøde, indkaldelse til mødet fremsendes via
SB-Nyt og ved opslag på HIA.
SIF mesterskab
Sif mesterskabet afholdes i år i København og foregår den sidste weekend i marts
Kalender
KBKr turnering
September 2007 – april 2008
Klubturnering: Uge 5, 6, 8 og 9 – afvikles på tirsdage
Medlemsmøde:
Tirsdag den 11. marts
SIF mesterskab:
29. marts
Husk at notere disse aktiviteter, så vi kan være rigtig mange til arrangementerne
Mia Heinecke

FIN - Sportsfiskeriudvalget
Formanden samt medlemmer ønsker alle i SIF/FIN et godt nytår. Vi har allerede haft
vores første fisketur den 19/1 som sædvanlig dårligt fiskevejr, det blæste meget så vi
kunne ikke finde fiskene. Hornfisketuren i maj var god største hornfisk Hans Jørgensen og Torleif Poulsen 0,730 kg. begge havde samme vægt.
De nye sommerture gik forrygende med kurvene fyldte af torsk på 2-4 kg, det skal
turlederen have stor ros for fladfisketuren i september var mindre god p.g.a. kraftig
blæst størst fladfisk 500 g.
Der er arrangeret 10 fisketure her i foråret vi håber at vi igen i år får nogle dejlige fiskeoplevelser sammen.
Knæk og bræk.
Svend Erik Larsen
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