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TIL REDAKTØREN
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20. APRIL

UGE 35
UGE 45
UGE 6
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FORMANDEN HAR ORDET!
SIF Landsmesterskaber.
Så er året allerede godt i gang, og det betyder at vi i forbindelse med foreningernes øvrige aktiviteter også skal afholde SIF Landsmesterskaber. I forbindelse med SIF Landsmesterskaberne skal jeg her blot ridse lidt op om hvorledes afviklingen skal foregå. Hvert 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 kan deltage
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Den arrangerende idrætsforening skal udfærdige et budget for stævnet på
særligt skema, som fremsendes til Fællesudvalget, 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.
Personligt for mig er blot tilbage, at sige samtlige SIF’ere tak for ti gode år
som formand for Fællesudvalget. Det har været ti spændende og gode år,
med en masse udfordringer, men takket være Jer og det netværk, som I har
været med til at skabe, har jeg på mange måder været privilegeret, at kunne
trække på Jeres viden og kompetancer.
”God Vind” til SIF og alle SIF’ere.
Kent Ravn

REDAKTØRENS KLUMME
Kære læsere & skribenter!
Velkommen til et nyt nummer af MARINEIDRÆT!
Jeg har glædet mig til at tage udfordringen op efter Jan Bøgsted. Jeg håber
at jeg kan samle og levere et blad i kan og vil være tilfredse med. Forudsætningen for at få et indholdsrigt blad er dog jer derude i afdelingerne. Hvis I ikke laver aktiviteter og fortæller om dem, så er der ikke meget at skrive om i
bladet.
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Mine forudsætninger for at være redaktør er et vist kendskab til både Word
og andre programmer, men også fra tjenestestedsbladet Krudttårnet, hvor jeg
i en årrække har været redaktør. Jeg skal på ingen måde forsøge at revolutionere bladet, men vil gerne anvende erfaringer fra tidligere til at lave et godt
og læsevenligt blad i en god kvalitet. For at hjælpe med det vil jeg meget gerne modtage gode tekster og gode billeder fra jer, billederne vil jeg gerne hvis
det er muligt modtage i selvstændige filer som billeder, da det gør det nemmere at anvende billederne både på hjemmesiden og i bladet. Det er ikke ret
godt at trække et billede ud af Word og anvende det andre steder.
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

SIF – Invitation til Landsmesterskab i cykling
Søværnets Idrætsforening cykelklub i Frederikshavn indbyder herved til deltagelse i SIF landsmesterskabet i cykling 2008. Stævnet afvikles i området
vest for Frederikshavn
Lørdag den 17. maj 2008
Med SIF Cykeludvalg Frederikshavn som arrangør.
Konkurrencen afvikles over 1 dag med henholdsvis en enkeltstart på ca. 11
km, og et linieløb på ca. 51 km. 3 omgange på den opmålte rundstrækning
Tidsplan.
Fredag den 16. maj:

Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering og
registrering fra klokken 1900 og indtil klokken 2100.

Lørdag den 17. maj:

0730 - 0930
0930
1200 - 1300
1400
1800

Morgenmad/klargøring til enkeltstart
Start enkeltstart.
Frokost
Start Linieløb
Middag - herunder medaljeoverrækkelse.

Søndag den 18. maj

0800 - 0930

Morgenmad og afrejse.

Tidsplanen er tentativ, og kan ændres afhængig af antal deltagere. Endelig
tidsplan udleveres ved fremmøde.
Yderligere oplysninger om arrangementet kan indhentes ved formanden for
cykeludvalget på telefon 9922 1130/4041 5187eller FIIN, OLSF-313A.
Indkvartering og transport.
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Indkvartering finder sted på ”Hedegården”, der er smukt beliggende indenfor
området. Der vil være indkvartering på 4 mands stuer, sengelinned håndklæder m.m. medtages og stuerne skal rengøres efter endt afbenyttelse.
Deltagerne sørger selv for transport i forbindelse med løbet.
Ruten
Vi har i år valgt en ret flad rute med enkelte stigninger i meget flotte omgivelser lidt vest for Frederikshavn.
Enkeltstart

Linieløb

Økonomi.
SIF Frederikshavn vil arrangere morgenmad, frokost samt afsluttende festmiddag efter løbet.
Startgebyret udgør som sædvanligt kr. 100,- pr. deltager. Startgebyret betales
lørdag inden starten.
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Tilmelding.
Tilmelding foretages gennem de respektive cykeludvalg.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 29. april 2008.
Med sportslig hilsen
Henrik Hugger
Formand for SIF cykeludvalg Frederikshavn

Velkommen til SIF FU’s 21. landsmøde.
SIF LANDSMØDE XXI 23. APRIL 2008
Kent Ravn bød velkommen til det XXI landsmøde.
Valg af dirigent
Leif Hartmann Jensen valgtes med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at landsmødet var lovligt varslet jf. Fællesudvalgets vedtægter § 10.
Beretning
DIF
På DIF’s årsmøde 28. april 2007 blev der valgt ny ledelse i DIF, og Niels Nygaard blev den nye formand. Det har betydet en stor ændring i ledelsesstil,
med en øget kommunikation internt i DIF og en øget medindflydelse for medlemsorganisationerne. DIF har iværksat en række gode og fremadrettede projekter, som på sigt vil styrke sammenholdet og samarbejdet i DIF organisationen.
Allerede på DIF’s budgetmøde mærkedes den nye ledelsesstil, hvor bl.a. nye
forbundsformænd blev præsenteret enkeltvis, samt at DGI’s formand var inviteret til at komme med et indlæg. DIF og DGI har allerede indledt et samarbejde bl.a. omkring fitnesscentre.
Blandt de nye initiativer skal nævnes nyhedsbreve fra formanden, fællesmøder for alle DIF forbundsformænd, samt ERFA-grupper. ERFA-grupperne,
fem styk, består af forbundsformænd samt forbundenes kontaktperson til DIF
bestyrelse. DMI er i ERFA-gruppe med Badmintonforbundet, Curlingforbundet, Handikapforbundet, Rideforbundet, Rugby Unionen, Orienteringsforbundet, Dart Unionen, Svæveflyver Unionen, Vægtløftningsforbundet, Styrkeløftforbundet og Arbejderidrætsforbundet og fra DIF Preben Staun, DIF NF. H.C.
Hansen, DIF Økonomiansvarlige og Jan Darfeldt, DIF Breddechef. Der har allerede været afholdt to ERFA-møder, hvilket har skabt et godt netværk vedr.
erfaringsudveksling og idé udvikling. DMI afholder det næste ERFA-møde for
gruppen på CFI i foråret. Også herfra skal der lyde en opfordring til at benytte
Danske Spil, således at DIF o.lign. organisationer fremtidig får tilført et fornuftigt økonomisk grundlag.
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Afslutningsvis vedr. DIF skal der lyde stor ros til foreningerne for rettidig indberetning vedr. medlemstal til DIF. Dette har stor betydning for DMI’s tildeling
af økonomiske midler.
DMI
DMI har fået ny protektor.
H.K.H. Prinsgemalen, som har været protektor siden 1977, meddelte i oktober, at der inden for den kongelige familie var opstået et ønske om et gradvist
generationsskifte inden for protektorområdet – og det blev i den forbindelse
meddelt, at H.K.H. Kronprinsen efter eget ønske ville påtage sig at være protektor for DMI.
Som følge af de vedtagne bestemmelser om ordinære medlemmer, besluttede DMI, at Lovudvalget skulle udarbejde lovændring, således at der blev direkte valg til Næstformand, idet det for forbundet er mest praktisk, at både FM
og NF er tjenstgørende. Således er der nu i DMI valg til posterne FM, NF og
Kasserer. Dette får dog ingen indflydelse på SIF/FIN bestemmelser.
(Fortolkning af begrebet ”TJG”, defineres som ”fast tjenstgørende uniformeret personel”).
DMI’s stævneafvikling bar i 2007 præg af et stærkt vigende antal deltagere,
dog undtaget enkelte discipliner som cross, cykling og indefodbold. Denne
problmatik kan måske ses, som en følge af, at IDOF stillingerne ved hæres
store regimenter er blevet såkaldte ”skråstregsstillinger”. For bl.a. at imødegå
dette problem er det fra FKO besluttet at oprette 20 idrætscentre, evt. med civile idrætsinstruktører, men under alle omstændigheder skal det ikke være
”skråstregsstillinger”, men en reel stilling. Dette tiltag gælder også Søværnet.
Forhåbentlig vil dette tiltag forbedre kontakten mellem den tjenstlige idræt,
DMI og foreningerne.
SIF og DMI
I 2007 var FIN arrangør af h.h.v. Bordtennis, Fægtning og Landsskyttestævne, alle tre stævner som blev afviklet meget professionelt, desværre med
meget lille tilslutning for Bordtennis og Fægtning stævner.
I august 2007 var det SIF FRH, som afviklede Triatlon/Duathlon. SIF FRH
skulle også have afviklet Beachvolley, men på grund af den meget ringe tilslutning besluttedes det, at FAGI afviklede dette stævne.
I 2008 afvikler SIF ÅRH to stævner: Faldskærmsspring og Golf – godt at også
SIF ÅRH kommer på banen med afvikling af DMI stævner.
I 2009 har SIF FRH givet tilsagn om at afvikle DMI Cross.
Det var også glædeligt, at der fra SIF’s foreninger var så god tilslutning til
DMI’s orienteringsmøde, som afvikledes i september. På mødet blev gennemgået foreningernes relationer til DMI vedr. medlemsregistrering, stævneafvikling, økonomien i forbindelse med stævneafvikling, stævneinvitationer,
stævneprogram, resultatlister og præmier.
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SIF og tjenstlig idræt
SIF har med større og større bekymring konstateret, at det bliver stadig vanskeligere at dyrke frivillig idræt i forsvaret.
De nye funktionelle tjenester har, efter SIF’s opfattelse, gjort det vanskeligt at
få foreningernes hverdag til at fungere, idet der stilles krav, som går direkte
imod den frivillige idræt.
Den megen dokumentation, der skal til for at leje forsvarets idrætsfaciliteter,
ligesom den frihed som personellet har brug for til at arrangere, afholde eller
deltage i forsvarets og DMI’s stævner, stadig bliver mere vanskeliggjort. For
SIF’s vedkommende er de traditionsrige landsmesterskaber, SIF’s foreninger
imellem, blevet så stor en økonomisk belastning, især hvad angår
hal/baneleje, leje af lokaler til social sammenkomst og overnatning, at det
desværre ser ud til, at disse landsmesterskaber må lukkes.
I beretningen for 2006 skrev jeg:”vi stifter bekendtskab med et nyt begreb
”funktionelle tjenester”, som er en sammenlægning af de gamle ”kommandoer”. Idrætsmæssigt er det p.t. vanskeligt at overskue, hvordan det vil påvirke
vores hverdag, men nogle steder i forsvaret, har der været kritiske røster, idet
der efter forlydende, har været vanskeligheder med at få den frivillige idræt til
at fungere i samarbejde med de ”funktionelle tjenester”. Desværre viste det
sig, at vores værste frygt blev til fulde indfriet – det fungerer bare ikke.
SIF landsmesterskaber
Der blev, som omtalt i den skriftlige årsberetning, gennemført fire landsmesterskaber, nemlig Badminton, Golf, Sportsfiskeri og Cykling. Desværre blev
Sejlsport, Skydning og Flugtskydning ikke gennemført. Vores håb er, at alle
landsmesterskaber bliver gennemført i 2008.
Elevpræmier
Vores elevpræmier til SSG og SOS er ændret fra et kompas på plade + 500,kr. til et stormglas. Prismæssigt bliver det næsten det samme, men ændringen skyldes, at vi ikke kunne skaffe flere kompasser, samt at den check vi
gav i flere tilfælde aldrig blev hævet.
Medlemmer
Igen i år må det konstateres, at der har været en tilbagegang i medlemstallet,
og herfra skal vi opfordre foreningernes udvalg til at få de medlemmer, som af
forskellige årsager er slettet eller ikke er medlemmer, meldt ind igen og sikre
sig, at nye medlemmer af udvalgene også er medlemmer i SIF. Med flytning
af Søværnets Grundskole (SGS), Auderød til Søværnets Sergent og Grundskole (SSG), Frederikshavn, er det blevet vigtigt, at der skabes en god kontakt til instruktørerne på SSG, således at nyt personel orienteres om SIF og
selvfølgelig tilbydes medlemskab.
Marineidræt
Det er med beklagelse, at ”Marineidræt” i lange perioder ikke har fungeret
som foreningerne ønskede det. Det drejer sig om manglende indlæg, mangMarineidræt 2/2008 - side 9

lende overholdelse af deadline o.lign. - dette er et af de punkter, hvor jeg har
den sorteste samvittighed og ofte spørger mig selv - kunne det have været
håndteret anderledes, men forhåbentlig er det ved at være afklaret.
”Marineidræt” trykkes nu i 450 eksemplarer til fordeling i foreningerne. Det er
så foreningernes ansvar at få dem fordelt til udvalgene og fremlagt ”strategiske” steder.
Igen skal der opfordres til at udvalgene fremsender artikler til redaktøren, ligesom et Landsmesterskab skal medføre en artikel i Marineidræt.
Vi er i FU enige om, at får man penge fra foreningen, bør det som minimum
medføre, at der skrives en artikel til Marineidræt – jeg skal dog i den forbindelse beklage, at enkelte udvalgs artikler ved en fejl ikke er blevet medtaget i
Marineidræt.
Hjemmeside
Jeg skal starte med at beklage, at vores hjemmeside i lange perioder ikke har
været opdateret, specielt omkring foreningernes bestemmelser – dette er forhåbentlig ved at være afklaret, så tilbage er nu, at foreningerne opdaterer
(fremsender til webmaster) især omkring kontaktpersoner, da det er konstateret, at mange har skiftet FIIN-adresse og tlf.nr.
Afslutning
Inden afslutningen skal jeg endnu engang appellere til foreninger og udvalg det er jeres ansvar at kontrollere at deltagere i jeres træning o.lign. er medlem af SIF/FIN, samt være opmærksom på den øgede fokus på doping, der
er fra DIF, samt at evt. overtrædelse kan medføre restriktioner, både for udøveren men også for foreningen.
Afslutningsvis skal jeg takke FU for det gode og konstruktive samarbejde, og
som sædvanlig kan jeg ikke lade være med at takke Anni for det store engagement der dagligt ydes i sekretariatet, samt den fine fornemmelse for at
”holde os i ørerne”, når vi bliver for flyvske, og ikke har gennemtænkt alle
konsekvenser af de beslutninger, vi er ved at tage.
Personligt vil jeg blot ønske SIF’s foreninger ”God Vind”, og huske jer på, at
det eneste I kan være sikre på - det er forandring.
Der var følgende kommentarer til beretningen:
Med henvisning til Kent Ravn’s kommentarer omkring stævnevirksomhed
o.lign. henviste Kurt Bagge Rasmussen til tidligere diskussion omkring afvikling af ”lokale mesterskaber” rundt omkring, og muligheden for, at evt. SIF’s
landsmesterskaber kunne blive behandlet/finansieret som forbundsmesterskaber?
Det er Forsvarets Idrætsudvalg, der tilrettelægger næste års stævnekalender,
hvor DMI jo indgår med sine stævnedatoer, og måske var der en mulighed
for, at SIF kunne inddrages og få støtte den vej?
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Kent Ravn blev opfordret til at drøfte denne problematik med DMI.
Det blev konstateret, at SIF mangler et ordrenummer til sine idrætsarrangementer. SIF FU er p.t. ved at udarbejde en skrivelse til Søværnets ledelse
netop med kritikpunkter omkring proceduren ved vore idrætsarrangementer.
Beretningen blev taget til efterretning.
Regnskab
Steen Rørbæk Jensen gennemgik Fællesudvalgets regnskab for år 2007.
Willy Kristiansen efterlyste en inventarliste, hvilket resulterede i en diskussion
omkring de kommende idrætscentre, som ønsker at opkøbe forskelligt idrætsinventar. Derfor er det vigtigt, at SIF har en komplet inventarliste fremover.
O.P. Larsen nævnte, at det fremover er LSE’erne, som skal vedligeholde
idrætsmateriellet og idrætsfaciliteterne. Dette bevirker, at SIF fremover kan
komme ud for, at skulle betale leje for de ting, de evt. selv har solgt!
Med hensyn til leje af lokaler osv. foreligger der en klar aftale, at der ikke skal
betales leje i 2007 og 2008. Hvad der sker herefter er uvist.
Regnskabet godkendtes.
Forelæggelse af Fællesudvalgets budget
Steen Rørbæk Jensen orienterede om Fællesudvalgets budget.
Kontingentfastsættelse
Ingen ændring i kontingentet.
Behandling af forslag
Ingen forslag til behandling.
Valg af Fællesudvalgsformand
Kent Ravn afgik som formand og Søren Munk Madsen valgtes som formand
med akklamation.
Dato for landsmødet i år 2009
Efter en diskussion omkring afholdelsesformen af landsmødet 2008 blev man
opfordret til at afsætte dagene fra den 22 – 26. april 2009 som mulige datoer
for næste års landsmøde. Fællesudvalget blev bedt om at evaluere dette års
landsmøde og beslutte, om næste års landsmøde skal holdes over 2 eller 1
dag. (Bl.a. efter den økonomiske udgift er gjort op efter dette års landsmøde
inklusive mødet den 29. april for gæster og æresmedlemmer).
Der var fra nogle af landsmødets deltagere et ønske om en ændring, idet
man mente, det sociale aspekt i landsmødet ikke blev opfyldt.

Marineidræt 2/2008 - side 11

Eventuelt
O.P. Larsen takkede Kent Ravn for hans 10 årlige periode som formand for
Fællesudvalget samt for hans positive indstilling over for idrætsforeningerne.
Efter mange rosende ord modtog Kent Ravn et kompas fra Steen Rørbæk
Jensen, Gert Werner Hansen, Peter Wulff, O.P. Larsen og Anni.

Formanden for SIF Frederikshavn, O. P. Larsen takker Kent Ravn.

O.P. Larsen overrakte også Kent Ravn et Stormglas som påskønnelse af hans mangeårige indsats.

Herefter bød O.P. Larsen den nye formand velkommen (Søren Munk Madsen) og udtrykte ønske om et godt samarbejde fremover.
Følgende hædersbevisninger blev tildelt:
Søværnets Idrætsforeningers Lederpris:

O.P. Larsen, SIF FRH

Ørnens Idrætslegat:

Jan Andersen, SIF FRH
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Farvel og goddag til en Formand
Der kommer en dag, hvor det er tiden at tage afsked eller bare sige, vi ses.
Det tidspunkt er nu kommet for Kent. Efter mange år som aktivt bestyrelsesmedlem, kasserer, formand og sikkert også andet i idrætsforeningerne samt
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har hans personnummer indhentet ham.
Det er derfor en ”legende”, som nu er tvunget til at trække sig fra sine mange
poster indenfor idrætsverdenen. Men heldigvis for os er Kent udtænkt til at efterfølge den nuværende generalsekretær i DMI, når han går på pension. Det
ser vi frem til, da denne post er af stor betydning for den frivillige idræt i forsvaret.
Fra min side skal der her en lyde en stor tak til Kent for de mange timer han
har tilbragt rundt i kongeriget i den frivillige og tjenstlige idræts hellige navn.
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de pæne ord, der blev Kent til overs ved vores
landsmøde.
GOD VIND til dig og din familie.

Den afgående formand Kent Ravn

Jeg vil samtidig benytte mig af muligheden for at takke for den tillid idrætsforeningerne har til mig som efterfølger for Kent. Jeg vil ikke komme med de store udmeldinger på nuværende tidspunkt, da jeg har en del punkter at drøfte
med idrætsforeninger vedrørende vores fremtid og fremtidige virke. Men da
det er et stort ønske, at samarbejdet mellem idrætsforeningerne skal fortsætte i højt gear, vil jeg følge de kurser, der nu en gang er udstukket i det tidligere fællesudvalg. Når jeg har haft mine drøftelser med idrætsforeningerne, skal
der nok komme et udspil fra min side.
DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ.
Dette er ordene fra mig i denne omgang.
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Søren Munk Madsen
Formand

SIF ARH – Referat fra generalforsamling
REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 6. marts 2008
FM, Steen Rørbæk Jensen, bød velkommen.
a. Valg af dirigent.
Torben Kjærulff blev foreslået og valgt med akklamation. Torben Kjærulff
blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
gav derefter ordet til formanden.
b. Bestyrelsens beretning:
• Formandens Beretning af Steen Rørbæk
Jeg byder jer velkommen til dette års generalforsamling i SIF Århus, og
takker for fremmødet.
I året 2007 har bestyrelsen afholdt de nødvendige møder heraf to udvidede bestyrelsesmøder med deltagelse af udvalgsformændene.
Umiddelbart efter sidste års general forsamling afgik vores bestyrelsesmedlem CSG Kurt Føldes Hansen til Frederikshavn (FRH) og bestyrelsen takker Kurt for hans indsats i bestyrelsen gennem en årrække.
På baggrund af denne afgang overtog suppleanten SSG Niels C.K.
Hansen bestyrelsesposten.
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 badmintonudvalget afviklede SIF mesterskab med indkvartering i Gardergården. Desuden
har både faldskærms- og golfudvalgene arbejdet med at arrangere DMI
mesterskaber i de respektive idrætsgrene i sæsonen 2008. Faldskærmsmesterskabet er blevet flyttet fra juni til april måned, for at sikre
deltagelse, af så mange springere som muligt. Denne tidsmæssige
fremskyndelse, er netop blevet bekræftet mulig af FW Skrydstrup, hvor
stævnet vil blive afholdt. Golfudvalget med formanden ”i løb” er også
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langt fremme med planlægningen af stævnet, hvor bl.a. indkvarteringen
er i kapløb med Århus Fest uge.
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 kræves for militært ansatte, ligesom det sociale
samvær ønskes styrket af denne vej, er der stadig mange udfordringer
der kan tages fat på.
Medlemstallet for SIF Århus er stabilt, men for SIF som helhed er der
en lille men jævn medlemsnedgang, hvilket fører videre til punkt.
Økonomisk kom foreningen ud af 2007 med det tildelte driftstilskud fra
fælles udvalget og en uændret egen betaling. Det ser fortsat rimelig ud i
2008, hvor der ikke har været problemer med fordelingen af de tildelte
midler til udvalgene. Da SIF FU generelt har reduceret driftstilskuddet til
afdelingerne for 2008 i forhold til de indsendte budgetter vil det betyde
en hvis påholdenhed for de enkelte udvalg, men det skal tilrettes så
midlerne anvendes bedst muligt til gavn for idrætten udvalgene i mellem.
Så den årlige tilbagevende: rekrutteringen af yngre medlemmer til at tage over i udvalg og bestyrelse, ser lovende ud, såfremt de af bestyrelsen indstillede kandidater ved denne generalforsamling vælges. Jeg
skal blot minde om at formanden ikke er på valg i år, men ikke stiller op
næste år, da en hel valgperiode ikke kan nås p. gr. a. pligtig afgangsalder fra FSV, så nettet skal strammet op eller også skal snøren hives
hjem, med kandidaten. Der er ikke ét år tilbage, da indkaldelsen til generalforsamling 2009 skal være klar i januar måned.
• Cykeludvalgets beretning af Lars Juel Nielsen:
Ja det har været et 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.
Der var ca. 120 tilmeldte fortrinsvis fra hæren og flyv. Så virkelig pænt
fremmøde må man sige.
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 FredeMarineidræt 2/2008 - side 15

rikshavn, som vi jo lige skulle hilse på og have en lille snak med inden
vi gik på køjen.
Dagen startede med en 13 km enkeltstart ved skydeterrænet 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 hhv. 5 og 4.
Efter lidt mad og et hvil gik det løs med linje løbet 49 km. som foregik i
kuperet terræn på Broager, der var 2 gode bakker på ruten bl.a. 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. 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 FIN.
De havde fundet en god rute ved Høveltegård, 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 Og 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) bl.a. 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 ☺
• Faldskærmsudvalg beretning af Flemming Pallesen:
Udvalget har 3 springere tilbage, hvoraf den ene ikke er fuldt uddannet
til formationsspring (FS) endnu, men der er håb forude.
Aktiviteten har ikke været så stor i 2007 – alle har jo brokket sig over
den regnfulde sommer.
SIF Århus Faldskærmsudvalg skal afvikle 2008 DMI Forbundsmesterskab i Faldskærmsudspring den 15. og 16. april, med den 17. som reservedag.
Planlægning er på plads og de nødvendige skrivelser afsendt. Ligeledes er alle aftaler ved Fighter Wing Skrydstrup på plads, så som tårnkontrol, fuel, indkvartering, fly leje, dommer og videospringer m.v..
Det eneste som vi ikke har kunnet lave aftale om, er… ja, vejret, så vi
kan kun håbe.
• Svømmeudvalgets beretning af Steen Munksgaard:
10 aktive medlemmer. Der svømmes på motionsbasis. Reklame på opslagstavlen har givet flere medlemmer.
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• Badmintonudvalgets beretning, afbud fra Susanna Graabæk:
Sæsonen 2007/08 startede det nye år med planlægningen af Landsmesterskab 2007, der blev afholdt i AB-hallen d. 12. maj. Det var et vellykket stævne med omkring 60 deltagere fra de 3 SIF Badminton udvalg, København, Frederikshavn og Århus.
SIF Århus Badminton udvalget har mistet en del medlemmer bl.a. grundet fraflytninger, arbejdstravlhed, etc. Vi ændrede vores tirsdags spilledag til torsdag for at imødekomme et medlems ønske. Dette vil nok blive ændret tilbage til tirsdag igen i næste sæson, da det er den dag de
fleste ønsker.
2007/08 sæsonen er snart slut. AB-hallen lukker den 1. maj. Men inden
da skal Landsmesterskabet 2008 afholdes på Holmen. Vi har 4 tilmeldte
i år, hvilket er lidt under det sædvanlige antal.
Næste sæson 2008/09 starter 1. september.
• Sportsfiskerudvalgets beretning afbud fra Niels C.K. Hansen. Bilag 1
• Sejlsportsudvalgets beretning afbud fra Brian S. Jensen:
Generelt har det været en ok sæson for SIF ARH sejlsport. SIF REX
blev søsat den. 8. april og har været udlånt det meste af sommeren.
(har selv stået for 14 dages sommerferie i den 2 voksne, 2 børn og en
hund) Deltog desværre ikke i FYN rundt, da det var svært at skaffe besætning.
Er pt. på land med påsat vinter presenning.
Klargøring starter slutning af marts - søsættes 4. april 0820.
• Golfudvalgets beretning ved Torben Kjærulff:
Udvalget har i 2006 bestået af 17 medlemmer. Det er næsten en fordobling if. 2006. Vi har fået tilkendegivelser om indmeldelse i det nye år,
så vi håber på at nå 20 medlemmer i 2008.
Vi havde planlagt et ”standardprogram” med fire lokale matcher og deltagelse i Værns fælles match, SIF mesterskab og DMI. Der kom dog
heldigvis flere spændende aktiviteter til i løbet af sæsonen.
Som noget nyt forsøgte vi at gennemføre en træningssamling i Århus
Ådal Golfklub. Tre medlemmer fik værdifuld træning og denne aktivitet
vil vi strukturere i den kommende sæson.
I den første del af året gennemførte vi desværre kun en SIF ÅRH
match. Det var til gengæld en dejlig golfdag i Århus Golfklub. Da det var
tidligt på sæsonen var spillet lidt ”rustent”, men hvad betyder det, når
man igen kan spille på sommergreens efter en at for laaang vinterpause.
Værnenes Match blev i år flyttet til Skanderborg Golfklub. Undertegnede er kommet med i planlægningen, og det er mit ønske at denne
match flytter rundt på forskellige baner på Fyn og i ”trekantsområdet”.
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Det giver dels forskellige oplevelser og dels muligheden for at få flere
med fra ”yderområderne”. Vi havde fem deltagere med, men igen i år
var spillet desværre ikke nok til, at vi - sammen med resten af søværnet
- kunne hjemtage pokalen.
Sommermatchen i Hedensted blev desværre aflyst, men derefter tog
golfen virkelig fat.
Vi afholdte en hyggelig match i Mollerup mod ABSALON if. deres deltagelse i Tall Ship Race.
Vanen tro sendte vi repræsentanter til Korsør i begyndelsen af august
for at deltage i SIF mesterskabet. I år var vi fire af sted fra SOK. Efter
en lille familiedyst var det igen Christopher Kjærulff, der løb med mesterskabet i herrerækken.
På en dejlig sensommerdag mødtes vi på Himmelbjergets Golfbane. Vi
havde endda et par gæster med fra Frederikshavn. Henrik Skovhus var
flyvende og løb med sejren.
I år skulle vi ud på en længere rejse for at komme til DMI. Det blev afholdt på Bornholm på RØs to baner. I år var vi helt med fremme i Herre
Ung senior. Torben Kjærulff førte efter 1. dag med Henrik Skovhus på
2. pladsen. Det blev ændret på 2. dagen, så Henrik blev en flot vinder
med Torben på 2. pladsen. Vi vandt dermed også holdturneringen.
I overensstemmelse med ”rotationsønsket” blev Kalø Golfklub besøgt
i.f.m. vores Strygematch. Desværre var tilslutningen til denne match
beskeden, men vi fik dog spillet, spist og overrakt præmier. Christopher
Kjærulff blev årets klubmester.
Som noget nyt er der opstartet et uofficielt militært landshold. Henrik
Skovhus og Torben Kjærulff kvalificerede sig til holdet. Vi deltog i et par
træningssamlinger, og efter hårdt arbejde lykkedes det - bl.a. med SIF
ÅRH støtte - at samle de nødvendige midler til at deltage i CISM 2007 i
Sun City i Sydafrika. Det var en kæmpe oplevelse. Se evt.
www.militærgolf.dk. Vi håber på, at holdet - fra 2008 - bliver officielt, og
at
vi
fortsat
kan
have
spillere
med
fra
SIF
ÅRH.
• Skydeudvalget i standby
c. Regnskab v/kasserer Flemming Pallesen roste udvalgsformændene
for
deres
regnskab.
c.1. Budget v/Flemming Pallesen
Flemming har fået budget fra golfudvalget, ellers bruges det fra forrige år
vi har fået tildelt 58.000 kr. fra fællesudvalget.
Flemming pointerede at regnskab skal afleveres senest 15. januar.
Budgettet skal foreligge i oktober året før.
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Resultatsopgørelse for SIF Århus
2007
Indtægter
Driftstilskud SIF ÅRH
Driftstilskud Faldskærm
Driftstilskud Svømmer
Driftstilskud Sportsfisker
Driftstilskud Sejlsport
Driftstilskud Badminton
Driftstilskud Cykel
Driftstilskud Golf
Driftstilskud Skytter
Særkontingent
Faldskærm
Særkontingent Svømmer
Særkontingent
Sportsfisker
Særkontingent Sejlsport
Særkontingent
Badminton
Særkontingent Cykel
Særkontingent Golf
Særkontingent Skytter
Renteindtægt SIF ÅRH
Indtægter i alt
Beholdninger primo
Balance
Birgitte Vagnholm
revisor

Udgifter
18.896,25
3.393,75
4.510,00
6.000,00
5.000,00
16.200,00
2.000,00
10.000,00
0,00 66.000,00
903,30

Kasserer
Faldskærmsudvalg
Svømmeudvalg
Sportsfiskerudvalg
Sejlsportsudvalg
Badmintonudvalg
Cykeludvalg
Golfudvalg

34.435,31
4.393,75
6.760,00
7.286,10
6.929,52
24.015,20
4.390,95
13.868,00

Udgifter i alt
Beholdninger ultimo

102.078,83
7.920,78
109.999,61

2.300,55
2.650,00
3.777,00
6.802,67
1.600,00
4.050,00
0,00
17,74 22.101,26
88.101,26
21.898,35
109.999,61
Orla Christoffersen
revisor

Flemming Pallesen
kasserer

Sten Rørbæk Jensen
formand

d. Behandling af forslag:
ingen indkomne forslag
e. Fastsættelse af særlige kontingenter.
ingen forhøjelse af kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand:
Steen Rørbæk Jensen - på valg, blev valgt
Næstformand:
Lars R. Stenholdt er foreslået, blev valgt
Kasserer:
Flemming Pallesen - på valg, genopstiller, blev valgt
Sekretær:
Kirsten Skou - ej på valg
B-medlem:
Niels C.K. Hansen er foreslået, blev valgt
B-suppleant:
Henrik B. Nielsen er foreslået, blev valgt
B-suppleant:
Steen Munksgaard - ej på valg
g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:
Birgitte Vagnholm, ej på valg
Revisor:
Orla L. Christoffersen på valg, blev valgt
Revisorsuppl.:
Keld Hentze er foreslået, blev valgt
h. Eventuelt
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Flemming Pallesen anmodede om at udvalgsformændene sendte indlæg
til marineidræt, der skal sendes en artikel om året pr. udvalg.
Flemming Pallesen foreslog at medlemsregistrering kunne varetages ved
et Excel regneark.
Der afholdes Landsmøde i Sødalsparken i Århus den 23. april 2008.
Der afholdes DMI repræsentantskab den 12. april på Høvelte Kaserne.
Torben Kjærulff foreslog at man gør en indsats for at få flere familiemedlemmer med.
Der arbejdes i fællesudvalget på en ny SIF struktur, bl.a. for at spare og
imødegå nye tider.
Der blev spurgt om børnebørn kan være medlem af SIF, jf. DMI regler.
Til sidst holdt Formanden en tale, hvor Torben Kjærlulff blev indstillet til
SIF sølvemblem - bilag 2
Sekretær SIF ARH
Kirsten Skou

Marineidræt 2/2008 - side 20

Bilag 1
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING
SPORTSFISKERUDVALGET
AARHUS

SIF SFA Formandens beretning og orientering om det sidste års aktiviteter/mangel på samme, samt opbakningen til arrangementerne.
Det forløbne år har vi forsøgt flere tiltag til fiskeri i ferskvand/Put & Take uden
den helt store opbakning, 2-3 tilmeldte.
Kredsmesterskab i Havfiskeri 2007 fra Middelfart.
SIF SFA Aarhus deltog med et hold i Danmarks Sportsfiskerforbunds Kredsmesterskab fra Middelfart den 12. Maj 2007.
Vi startede fra Aarhus kl. 0600, og ankom til indskrivning hos arrangørerne i
passende tid så vi kunne blive fordelt på de bådene der skulle bruges. Der
deltog 36 hold af 4 fiskere (144 fiskere).
Fiskeriet startede kl. 0800 og foregik omkring Lillebælts broerne, og det var
meget svingende, dog med store 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. Kl. 1600 startede præmie regnen, og vi var så beskedne at
kun tage præmier i Tombolaen inden præmie overrækkelsen.
Bedste mand blev Robert Nielsen som nr. 43, Holdet blev nr. 25 af 36. hvorfor kvalifikationen til DM i havfiskeri fra Helsingør glippede.
Placering
43
96
106
116

Nr.
110
109
111
112

Navn
Robert Nielsen
Niels Hansen
Frank Sunesen
Per Christensen

Ant
3
2
2
1

Vægt
2900
400
300
500

Point
89
44
43
25

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

Marineidræt 2/2008 - side 21

Søværns Mesterskabet i havfiskeri fra Frederikshavn.
SIF SFA Frederikshavn afviklede dette års Søværns Mesterskab, og der deltog hold fra Korsør, Frederikshavn, og Aarhus.
Mesterskabet blev afviklet med udgangs punkt fra Flådestation Frederikshavn, i weekenden 14. -15. september 2007.
Vejret var ikke det bedste da man allerede torsdag kunne konstatere at det
ville blæse for meget til at tage på havet, så det skulle være det alternative fiskeri, i Bindslev Put & Take, der skulle afgøre mesterskabet i år. Da vi vidste
at det blev Put & Take kunne alle hold forberede sig til dette fiskeri.
Fredag aften mødtes vi alle på Flådestation Frederikshavn, og blev indkvarteret inden vi samledes til kammeratligt samvær, med de obligatoriske røde
pølser og udveksling af fiskehistorier.
Lørdag startede med udpurring kl. 0600, så vi kunne nå morgenmaden inden
vi skulle af sted.
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Vel ankommet til Put & Take søen, fordelte deltagerne sig over området, og
fiskeriet startede kl. 0900. Vejret var strålende, med solen fra en næsten skyfri himmel, så hvis man fandt læ var det en pragtfuld dag. Da det blæste kraftigt var der begrænsninger i fiskeriet, men alle gjorde deres bedste for at lure
fiskene, der skulle efter sigende være ørreder op til 11 KG og Karper op til 7
kg. Efter en del fiskeri blev der landet ørreder, dog i en mere beskeden størrelse, flere havde dog fisk på men fik ikke landet dem.
Efter vi returnerede til Frederikshavn, var der et par timer til aften skafningen,
så både grej og fiskerne kunne blive skyllet og frisket op.
Aftenen startede med spisning og hygge snak, inden den mere alvorlige side
af sagen skulle gennemføres. Resultaterne af fiskeriet var beskedne, til flere
deltageres undren, da fiskeri i Put & Take ville være det samme som fiskeri i
hyttefad. Denne myte blev aflivet ganske grundigt. SIF Mester blev Niels
Hansen, SOK.
Individuelt:
Navn
SOK Niels Hansen

Antal
Arter
2

Antal
Kg
2.8

Resultat Placering
108.5
1

Hold:
KOR
Bedste Reserve:
KOR Jes Hansen

1
2

2.8

108.5

1

Havtur på Lillebælt .
SIF SFA Aarhus deltog med en håndfuld håbefulde fiskere i den traditionelle
Jule havtur, som i år var henlagt til Lillebælt 30. december, med afgang fra
Skærbæk. Ture var et sammenarbejde med NATOs fiskeklub, hvor vi delte
udgifterne, og oplevelserne.
Vi oplevede vejret fra den bedste side med en strålende Sol, og nød den friske luft oven på Julens strabadser.
Udbyttet af turen fiskemæssigt var ikke specielt stort, idet der var megen
strøm efter flere dages kraftig blæst, hvilket igen gjorde det vanskeligt at fiske
langs bunden. Der blev dog fanget lidt fisk, dog mest af de mindste størrelser,
og det var ikke alle der fik fisk til Nytåret. Vel ankommet til Skærbæk efter turen var der præmie overrækkelse, inden turen gik tilbage til Aarhus efter en
hyggelig tur.
SIF Aarhus
Niels Hansen
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Bilag 2
____________________________________
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING - ÅRHUS
____________________________________
Århus den 1. marts 2008
Til Søværnets Idrætsforening Fælles Udvalg
Emne: Indstilling til SIF sølvemblem
Kære Torben
Det er en glæde, at du i dag, midt i planlægningen DMI
golfmesterskab, har afsat tid til at deltage i SIF Århus
generalforsamling 2008, men det gør udvalgsformænd.
Det er jo ikke den eneste match du har gang i
planlægning og afvikling af, inden for golf sporten for
sæsonen 2008.
Du har spillet dig ned i handicap, men du glemte ikke i farten at få hele familien med, og det ikke kun hjemme i
Skanderborg, men når familien spiller, så
spiller de og det med ind i SIF, så snart
muligheden bød sig.
Du blev for ”få år” siden formand for
golfudvalget her i Århus og var der ikke
udvikling indenfor udvalget før, så der er det
nu ”ingen tid til hvile” hverken for dig selv
eller medlemmerne.
Nej dette var ikke nok for Torben, SIF eller
DMI, der skulle oprettes et golf landshold under CFI, så der også blev mulighed for international deltagelse indenfor CISM.
Som nævnt står du for DMI golfmesterskaber i 2008, at formand SIF ÅRH
midt i det hele får et hjertestop, da der ligger en telefax på skrivebordet, blot
en bekræftelse på leje af et hotel i Århus centrum, så kan du jo samtidig fortælle, at der er lagt billet ind på SOK’s tidligere domicil på Sumatravej, der
være lidt til enhver pengepung. Anderledes stille og rolig kan du jo være, når
formanden skal overtales til at SIF Århus udsætter en vandrepokal til Damerækken i DMI golf mesterskaber.
En plads i DMI boldudvalg er det også blevet til og med disse ord og dine bedrifter er du Torben Tvevad Kjærulff indstillet til at modtage SIF sølvemblem.
Steen Rørbæk Jensen
Formand SIF Århus
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SIF ÅRH Golfudvalg
Søndag morgen. Vejret er perfekt! Høj sol, let vind og de lover 15 grader.
Planlægningen af årets første match ser ud til at lykkes. Ikke kun vejret, men
også banen - Nørhald Golfklub ved Randers - og de ni friske golfspillere,
hvoraf to var helt nye medlemmer, var helt i top.

Putteområde på en forårsdag

Årets matcher lægges rundt om Århus, og denne gang var det noget nord for
byen. På trods af min egen ankomst en lille time før 1. start var den første
deltager allerede på range for at varme op. Det er engagement JB.
Kl. 10:00 slog den 1. bold ud på det 138 m.(gul) lange par 3 med sø i venstre
og Out of Bounds i højre. En rigtig ”lækkerbisken”. Det blev vist kun til én par.
Banen var på trods af den lange vinter eller rettere sagt lange kuldeperiode i
fin stand. Den ligger dog højt og var derfor ret tør, hvilket resulterede i noget
nær linksbane tilstande. Land bolden 20 m før green og lad den løbe ind.

1. tee. Bliver den lige Julie?

Efter en lidt lang runde, som nok virkede ekstra lang for mig med min beskedne score - kom vi alle sikkert i mål.
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Hvem tror i har bestilt dobbelt portion? Henrik?

Maden - som var bestilt ved den nærliggende kro - var klar og efter de første
bidder, var det tid til præmieoverrækkelse.
Vinder blev Christopher G. Kjærulff 37 point (2 over par)
Nr.2 Visti Salomonsen 35 point (2. præmie)
Nr. 3 Julie Føldes Hansen 34 point og 23 point på bagni (3. præmie)
Nr. 4 Carsten Munk 34 point med 19 point på bagni.
To dygtige spillere skal herefter reguleres i h.t. de nye handicapregler om regulering på 9 huller ned til HCP 18,5.
Dagen sluttede med en kort generalforsamling, hvor formanden henviste til
den skriftlige beretning, der ligger på Fiin og supplerede med et par bemærkninger om den positive udvikling, som udvalget er inde i. Kassereren oplyste,
at der sidste år var et beskedent overskud, som straks er omsat i nye aktiviteter såsom træning hver måned og et Åbent Hus arrangement i Århus Ådal
Golfklub den 26. april. Derudover oplyste formanden om vores næste match i
Århus Ådal Golfklub den 25. maj og Værnenes Match den 26. maj i Comwell
Kellers Park Golfklub (Se www.IFK-HEDESLAG.dk). Udvalget fortsætter og
arbejder bl.a. hårdt med DMI mesterskabet som gennemføres i Skanderborg
Golfklub og Århus Ådal Golfklub den 2. og 3. SEP.
Tak til alle for en god dag og på gensyn.
Torben T. Kjærulff
Udvalgsformand
SIF ÅRH GOLF

Referat af SIF FRH generalforsamling afholdt
2008-03-06 i Cafeteriet Flådestation Frederikshavn
SIF Frederikshavn afholdt 2008-03-06 generalforsamling med følgende
dagsorden:
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
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b.
c.
d.
e.

Beretning.
Regnskaber.
Behandling af forslag.
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
på valg
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor
Thorkild Carlsen
Revisor
Viggo Nielsen
Revisorsuppleant
Finn Egebjerg

ej på valg
på valg (modtager genvalg)
ej på valg
på valg
på valg (modtager genvalg)
ej på valg

ej på valg
på valg (modtager genvalg)
på valg (modtager genvalg)

h. Eventuelt
Ad. pkt. a - Valg af dirigent.
Bent Johannes Nielsen blev valgt.
Ad. pkt. b - Beretning.
Formand O.P. Larsen aflagde beretning.
Først vil jeg gerne ønske alle rigtig hjertelig velkommen til SIF FRH generalforsamling 2008.
En særlig velkomst skal der være til Formanden for Forretningsudvalget
(FU) Kent Ravn
Første punkt dagsorden er altid valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Bent Johannes.
Jeg kan igen i år indlede med at sige, at det har været et godt og travlt SIF
ÅR, hvilket gerne skulle 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 et realistisk budgetforslag, som er
gennemskuelige, hvor de enkeltes udvalg egenbetaling også fremgår. Vi har
således fået tildelt ca. 200.000 fra FU. Det er også meget vigtigt, at medlemslister og materialelister er ajourførte. Især medlemstallene er meget vigtige,
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da det er dem, som danner grundlag for de midler, som tildeles. Så derfor er
det ekstra vigtigt, at vi får registreret alle vores medlemmer og især får indmeldt nye medlemmer, således at vi ikke mister midler.
Der har endvidere været deltagelse i 3 FU møder. Landsmødet som afholdes hvert år i slutningen af april måned eller starten af maj måned, har bestyrelsen også deltaget i.
I forbindelse med udnævnelse af sergentelever har SIF FRH udelt en elevpræmie bestående af et kompas samt 500 kr. for sidste gang, vi er nu overgået til at uddele et stormglas. Ikke fordi vi var kede af kompasset, men fordi
producenten er stoppet med at fremstille dem.
Jeg vil igen i år fremhæve, at jeg betragter os som en velhavende forening.
Her tænker jet ikke alene på tildelte midler men også adgangen til det meget
fine og velholdte materiel og de gode faciliteter, som SVN FRH stiller til rådighed til fri afbenyttelse, eller rettere Forsvaret i Frederikshavn stiller til rådighed. Nu er det FBE, som er bygningsansvarlige, og som samtidig har
overtaget al idrætsmateriel.
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 til stede, 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
sponsere bliver underlagt andre myndigheder i forbindelsen med oprettelsen
af de funktionelle tjenester.
Uden den lokale støtte ville mange aktiviteter blive besværlige, måske helt
umulige, at gennemføre. Det er vigtigt, i særdeleshed i relation til den nye
struktur, at myndighederne spiller med. Det vi i øjeblikket er vidne til på flådestationen er, at bygningsmassen bliver udvidet, hvilket har resulteret i, at den
lille fodboldbane, som lå lige her uden for, 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 sundhedstriaden, har meget fokus på idrætten, og betragter den som en del af virksomhedskulturen for de ansatte og deres familier.
Det har desværre vist sig, at min bekymring ikke var uden grund, midt i en
sæson blev vi med meget kort varsel sagt op i SVN idrætshal efter 30 års anvendelse. Opsigelsen kom fra LSE på SSG. Jeg har fuld forståelse for, at det
ikke er hensigtsmæssigt at 4 mand optager hallen i den bedste tid, men jeg
har ikke forståelse for, at vi skulle afgive samtlige tider i hverdagen og først
kunne få adgang til hallen efter kl. 20. Efter jeg havde talt med CH LSE og
SSG var der også forståelse for vores behov, og vi har da også fået lavet en
fornuftig aftale mellem SSG og LSE. Det var især vigtigt, at vi bibeholdt vores
nuværende timetal. Timetallet ligger ikke helt som vi kunne ønske, men når
alternativet næsten ingen tid var, og vi måske skulle se os om efter en anden
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hal med de økonomiske konsekvenser det måtte afstedkomme, er jeg glad
for den aftale, vi har nu. Det er klart, at når man lukker Auderød og udvider
SRS med 250 til 300 elever samtidig med at Signalskole også rykker til FRH,
så skal SVN idrætshal bliver overbelastet både i dagtimerne og aftentimerne.
Så troede jeg, der var ro på banjerne, men nej, umiddelbart efter at vi havde
fået forhandlet timerne i hallen på plads, fik vi lige 14 dage til at rydde vores
lille klublokale på SSG, som mest bliver brugt af badminton og tennis. Her var
det idrætsfolkene på SSG, som ville anvende rummet til opbevarings/redskabsrum. Jeg havde absolut ingen forståelse for denne anvendelse. CH
LSE på SSG havde forståelse for min argumentation, og vi fik lov til at beholde vores lille klublokale.
”Marineidræt”.
Det har været en fornøjelse at læse de mange indlæg fra de respektive udvalg, når ellers Marineidræt udkom. Der er dog nogle udvalg, som er mere
skrivende end andre. Jeg har de sidste år fremførte en del kritik af Marineidræt og den måde, som vores indlæg blev behandlet af redaktøren, for ikke
at nævne hjemmesiden. FU besluttede at finde en ny redaktør, og SIF FRH
pegede på Claus Gustafsen, som er redaktør på Krudttårnet og på OPLOG
hjemmesiden. Claus vil gerne påtage sig opgaven.
Jeg glæder mig til, at Claus overtager, således at vi kan få udgivet Marineidræt igen og ikke mindst få styr på hjemmesiden, som er direkte pinlig, der er
så mange fejl og mange rettelser, som slet ikke er blevet udført. Hjemmesiden er mere misvisende en den er vejledende. Der ligger et stor stykke arbejde med at få den rettet op, men jeg er sikker på, at Claus Gustafsen er mand
for det.
Jeg vil dog opfordre alle udvalgene til at fortsætte det gode skrivearbejde,
således at vi kan få det gode gamle Marineidræt tilbage.
Nu vil jeg give ordret til de enkelte udvalg, vi plejer at tage dem i alfabetisk
rækkefølge, så det er der vel ingen grund til at lave om på det.
Aerobic - Badminton - Boldspil - Bowling - Cykel - Golf - Petanque - Sejlsport - Sportsfiskeri - Skydning - Tennis.
Formandens beretning fortsat:
Generalforsamlingen har nu hørt om Idrætsaktiviteterne i SIF Frederikshavn, og kan på den baggrund konstatere, at SIF Frederikshavn lever i bedste velgående, og er i god form. Det er vi, fordi vi har 11 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 er at lede et udvalg med de opgaver, som nu ligger i det. 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. Det er ikke noget man bare lige gør. Vi i bestyrelsen
sætter pris på det stykke arbejde, som de enkelte udvalg udfører og er glade
for, at udvalgene hviler i sig selv uden vores indblanding.
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Der er god opbakning fra medlemmerne ved aktiviteterne i udvalgene og på
generalforsamlingen. SIF Frederikshavn lever også, fordi der trods alt er en
god og vedholdende støtte fra myndigheder i Frederikshavn området. Det påskønnes meget, og fra SIF Frederikshavn skal der lyde mange tak til alle herfor.
I august måned afholdt vi DMI i triatlon og duatlon, der var ca. 70 deltagere,
som igen ligesom i 2000 måtte kæmpe med dårligt vejr. Dårligt vejr er ingen
hæmsko for disse atleter. Vi fik meget ros for arrangementet, og alle var glade og tilfredse. Jeg vil gerne udtrykke min tak til alle hjælperne, for uden dem
var det ikke muligt at opnå det gode resultat.
Det var også meningen, at vi også skulle havde afholdt beachvolley sidst i
august. Det havde vi planlagt afviklet på ”Palme Stranden”. Desværre var der
kun 3 - 4 tilmeldte hold, hvoraf det nærmeste hold kom fra Karup. Jeg blev
enig med DMI om, at det ikke var formålstjenligt at afvikle stævnet i FRH,
grundet den lange rejse og så med udsigt til ganske få kampe. Fredericia
sprang til med kort varsel og afviklede stævnet.
I 2009 har vi meldt os til at afvikle DMI i Cross og DMI i cykling.
To stævner, som DMI er glade for, at vi har påtaget os. DMI har svært ved
at få afsat deres stævner. Der mangler både tid og hjælpere ude i de forskellige idrætsforeninger, hvilket jo er et billede af den hverdag, som vi befinder
os i. Derfor synes jeg, at det er ekstra flot, når et udvalg under SIF FRH påtager sig et stævne uopfordret, hvilket her er tilfældet med DMI i cykling. SIF
FRH golfudvalg vil også meget gerne afvikle SIF mesterskaberne i golf. Disse
mesterskaber plejer at blive afviklet i Korsør. Jeg håber, at golferne kan blive
enige om at flytte stævnet til FRH.
Føromtalte viser, at SIF FRH tager udfordringerne, det gør vi også i forbindelse med vores aktivitetsdag, som vi forventer at afvikle i løbet af sommeren. Denne dag inviterer vi alle ansatte og deres pårørende, 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 stedet, hvor man kan mødes på tværs af ansættelsesforhold og tilhørsforhold.
Det er vigtigt, at vores idrætsforening også kan være åndehullet eller pusterummet, hvor vi kan mødes, slappe af med vores idræt blandt familie venner
og kollegaer, og hvor andre værdier er i fokus.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det gode
samarbejde - alle har gjort en stor indsats. Det har i det forgange år været
svært at finde tid til møder, hvor vi 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
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Ad pkt. c - Regnskab.
Kasserer Willy Kristiansen fremlagde regnskabet og det blev enstemmigt
godkendt.
Ad pkt. d - behandling af forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad pkt. e - Fastsættelse af særlige kontingenter.
Ingen.
Ad pkt. f - Valg af bestyrelse og suppleanter.
Næstformand Anders Larsen blev genvalgt.
MSPC Thomas Jensen SSG blev valgt i stedet for Lars Johansen.
Kasserer Willy Kristiansen blev genvalgt.
Claus Ejstrup Pape blev genvalgt som B-suppleant.
Ad pkt. g - Valg af revisor og revisorsuppleant.
Viggo Nielsen blev genvalgt som revisor.
Finn Egebjerg blev genvalgt som R-suppleant.
Ad pkt. h - Eventuelt.
Ny formand for Badminton Preben Jensen fandt det problematisk, at vi nu
selv skal betale for indkvartering i f.m. stævner. Formanden svarede - nye tider - FU behandler sagen.
Henrik Hugger Cykeludvalget spurgte, om det ikke var muligt at få ens
idrætstøj, endvidere spurgte han, om der snart blev ansat en idrætsbefalingsmand (IDBM).
Formanden svarede, en dyr løsning pga. forskellige krav til de forskellige
idrætsgrene.
Angående IDBM, så er der afsat midler i forsvaret (66 punkter til en bedre
hverdag), og stillingerne bliver opslået snarest. SOK har intentioner om, at
der skal laves en instruktørpulje, i lighed den der findes på Holmen, som
myndighederne kan trække på.
Desuden var en snak om, hvor vigtigt det er, at nyansatte bliver orienteret
om Søværnets Idrætsforening, især elever ved Søværnets Sergent- og
Grundskole. Der var enighed om, at der skal laves en fast procedure for,
hvordan de bliver orienteret.
Formanden takkede Iver Hansen, som er afgået som formand for Badmintonudvalget efter 15 år, Iver har udført en meget stor indsats. Iver fik overrakt
SIF guld manchetknapper.
Formanden takkede endvidere Formanden for FU Kent Ravn, som deltog i
generalforsamlingen for sidste gang som FU formand, idet han bliver pensioneret fra søværnet til efteråret. SIF FRH har været meget glad for den interesse, som han altid har vist SIF FRH. Formanden overrakte Kent Ravn en
kanon som tak for indsatsen.
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SIF FRH ville gerne have takket KASM Jens Aa. Hedegaard Kristensen for
hans indsats og interesse for SIF. Jens takkede desværre nej til invitationen en repræsentant vil tage ud til Jens og sige tak.
Sluttelig takkede formanden dirigenten for god ro og orden.

SIF KOR – Referat fra generalforsamling
Referat af generalforsamlingen SIF KOR den 13. marts 2008
Formanden bød velkommen til den 21. 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.
Formanden fremlagde beretningen.
Mogens orienterede om cykeludvalget.
Der blev spurgt til regler for lån af tjenestekøretøj til arrangementer samt til
idrætsforeningens navn i.f.b.m. navneændringer til OPLOG, FMT m.v. Formanden redegjorde for spørgsmålene, hvorefter beretningen blev godkendt.

c.

Regnskab.
Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Da regnskabet ikke var
underskrevet af revisoren, (p.g.a. frihed og tjenesterejse) blev samtlige bilag
fremlagt, og man enedes om at godkende regnskabet, såfremt revisoren kunne underskrive i dets nuværende form.

d.

Forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

e.

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

f.

Valg til bestyrelsen.
Formand
Gert Hansen
Næstformand
Anton Andersen
Kasserer
Peder Madsen
B-medlem
Niels Jansson
B-medlem
Anita Christensen
B-suppleant
Mogens Larsen
B-suppleant
Benny Mortensen

Valgt til 2010
Ej på valg
Ej på valg
Valgt til 2010
Valgt til 2010
Valgt til 2010
Valgt til 2010

Valg af revisor.
Revisor
R-suppleant

Valgt til 2009
Valgt til 2009

g.

h.

Jes Hansen
Dan Høj

Eventuelt.
Formanden orienterede om budgetskemaer og medlemslister. Mogens spurgte
til særkontingenter og fik svar på udvalgenes vurderinger.
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Herefter takkede formanden de medlemmer som stadig lægger både tid og
energi i driften af foreningen, samt for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Gert Hansen
Formand

SIF KOR – Sportsfiskeriudvalget
Årets første tur gik til kysten. Den nordlige vind var lidt kølig, så vi - 2 mand enedes om at tage en tur på skovstranden ved Korsør. Det skulle vise sig at
være en god ide, da her både var læ og solen tittede også frem. Desværre
hverken mærkede eller så vi noget til fisk, så efter 3-4 timers fiskeri efter både
flade og runde stoppede vi festen og kørte hjem.
Den 29. marts havde vi lejet et par både på Tystrup Sø, hvor vi lige skulle have fat i nogle vægtige gedder, inden fredningen satte ind. Trods ihærdige forsøg flere steder i søen, lykkedes det kun Jes at overliste en enkelt gedde. Det
var til gengæld også et eksemplar på 84 cm og den vejede 5,09 kilo. Herudover blev det kun til en enkelt aborre i 400 grams klassen, så indvejningen
var hurtigt overstået.
Den Gyldne Kejs blev afholdt den 6. april. Traditionen tro havde vi igen valgt
at satse på de kyster, hvor både ørrederne og torskene ikke ville være den
dag, men det var vi nu ikke alene om. Andre foreninger havde heller ikke det
helt store at indveje. Men der er jo altid nogen der fanger, så Sorø satte sig
på førstepladsen med Slagelse lige i hælene. Vi kan kun håbe på bedre resultater til efterårets dyst.
PS!
Den 30. august har vi sammen med Høng og Slagelse lejet Bien, hvor vi har
en decideret fladfisketur. Dette er i stedet for turen i december måned.
Afsæt dagen allerede nu.
Gert

FIN – Referat fra generalforsamling
Referat fra FIN’s (Forsvarets Idrætsforening Nyholm) generalforsamling
tirsdag den 25. marts 2008 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. Peter Wulff havde følgende beretning:
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Beretning for 2007
Forsvarets Idrætsforening Nyholm har været og er stadig kraftigt påvirket af
de omstruktureringer der er i Forsvaret. I det forløbne år er der indført web
baseret booking af faciliteter – samt brugerbetalinger for benyttelse af Forsvarets faciliteter. Forsvaret har indført både sundhedstriade og 66 tiltag for bedre personelpleje med bl.a. to timers frihed til idræt for alle samt vægt lagt på
socialt samvær, hvor der er åbnet op for familierne. Netop i det sociale aspekt
skulle vor forening som en del af Dansk Militært Idrætsforbund indgå som officiel samarbejdspartner og være et af de sammenkædende led.
Dette er ikke forenelig med de priser forsvaret tager for leje og overnatninger.
Uanset af FKO har lovet at lån af faciliteter dette år ud skulle være gratis for
Forsvarets associerede foreninger herunder DMI, så vil en enkelt weekends
idrætsarrangement for en familie eller blot et par økonomisk være langt over
smertegrænsen. Vi har fra Søværnets Idrætsforeninger i skrivende stund et
par breve på vej dels til CH FSU dels til FKO med tydeliggørelse af problemerne for vore medlemmer og foreninger.
DMI repræsentanter og idrætsinspektøren har været rundt ved garnisoner og
på flyve- og flådestationer for inspektion af idrætsfaciliteter. Det er meningen,
at Forsvaret vil overtage DMIs og standardisere alt ved fælles indkøb, således at der er de samme redskaber uanset, hvor man træner i Forsvaret. Jeg
er meget usikker på, hvad 2009 vil bringe!
Lokalt har omstruktureringer ført til oprettelse af Idrætskompetancecenter
Holmen beliggende på SOS. Dette er selvfølgelig en styrkelse af idrætten
med en samling af de ypperligste kapaciteter. Det vil på sigt komme Forsvaret og dermed også vor forening til gode, når nye officerer og chefer skolet fra
SOS formidler idræt på et givende og godt fagligt niveau. Desværre har det
medført en affolkning af HIA.
Yderligere vil Forsvaret ansætte 20 ”idrætsinstruktører” med stillingsindhold
lignende de gamle IDOF stillinger – rygtet siger, at vi vil få en enkelt på Holmen. Disse kan være civile blot de haver de rette kompetencer. Dette kan
måske lukke hullet der opstår, når den sidste instruktør forlader HIA næste år.
Lukningen af Søværnets Grundskole i Auderød har medført, at vi kun rekrutterer fra inderkredsen samt SOS. Manglende medlemstilgang fra FPT og
FKO samt udflytninger til Korsør og Frederikshavn har bevirket, at medlemstallet for første gang i lang tid er under tusinde.
Jeg skal pointere, at vi stadig er interesserede i at samarbejde med FPT og
IF Kuglegården gerne formaliseret i udvalg, men FPT har ingen idrætsrepræsentant og Kuglegården er mere en personaleforening end en idrætsforening,
idet de fleste tiltag der foregår i tjenestetiden.
Firma-klubbernes Boldspil Union, Københavns Firma Sport og Københavns
Firma Idræts Union vil formodentlig blive lagt sammen fra 1. januar 2010.
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Med tanke på styrkelse af vor forening og i særdeleshed foreningerne i Søværnets Idrætsforeninger vil jeg gerne advokere for en hel eller delvis fusionering.
MARINEIDRÆT har været berørt af skiftet af redaktør. Vor gode gamle redaktør har været udsendt til Irak og står for at skulle til Grønland. Ny redaktør
er Claus Just Gustafsen fra FRH, han har FIIN adresse OLSF-110B.
Vi har ingen forening eller blad/hjemmeside uden input fra medlemmerne,
send gerne en artikel fra hvert udvalg 4 gange årligt. Måske skal vi præmiere
det bedste indlæg eller billede pr. nummer? Eller måske skal vi betale hvert
udvalg pr. indlæg pr. nummer? På hjemmesiden eller i bladet kan også bringes opfordringer til oprettelse af nye udvalg. F.eks. så jeg gerne oprettet et
adventure udvalg. En sport som på forsøgsbasis har fået eget forsvarsmesterskab. Projekter og nytænkning kan støttes økonomisk med lån eller mindre bidrag.
Regnskabet
Søren Munk Madsen gennemgik det uddelte regnskab for 2007.
Regnskabet godkendtes.
Behandling af forslag
Der var ingen forslag til behandling.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Ingen.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand
Næstformand
Kasserer
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-medlem
B-suppleant
B-suppleant
B-suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Peter Wulff
Karsten Pittersen
Søren Munk Madsen
Kristen Trap
Arne Drygaard
Jens Peter Ditmar Andersen
Frank Caspersen
Kurt Bagge Rasmussen
Egon Persson
Leif Hartmann
Thomas Norup
Axel Svendsen
John Thomassen
Per Jensen

Valgt til
2009
2010
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2009

Eventuelt
Tommy S. Hansen rejste spørgsmålet, hvorvidt SIF har brug for et Fællelsudvalg.
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Til dette blev det oplyst, at Fællesudvalget netop har afholdt et møde med
kun dette ene emne på dagsordenen, og man var 100 % enig om, at Fællesudvalget skal fortsætte. Der er absolut ingen, der har tid til at ”overtage” FU’s
arbejdsopgaver, idet man er helt klar over, hvilke administrative opgaver, der
hører til en forenings virke. Bl.a. Regnskab, medlemsregistrering, medlemspleje osv. I øvrigt fungerer sekretariatet i dag som frivilligt sekretariat for FIN.
Det blev understreget, at Fællesudvalget har valgt ”første klasse modellen”,
som man er indstillet at måtte betale for, da man ellers er klar over, det kan
komme til at skade idrætsforeningerne. Bl.a. på baggrund af de mange udstationeringer og tiltagende arbejdsbyrder.
Finn Andersen, FM roudvalget, spurgte, om FIN havde kendskab til ”rygterne”
om en bro over til ”Lille Europa”? Det kunne bekræftes, og man aftalte, at
man bør forhandle om en løsning for roerne.
Jan Bøgsted orienterede og den nye redaktør i Frederikshavn af Marineidræt,
som den nye web-master. Jan understregede vigtigheden af indlæg fra udvalgene, det er en livsnerve i foreningen, som holder medlemmerne orienteret
om de forskellige aktiviteter.
Jan kunne konstatere, at alt for mange udvalg undlader at sende indlæg til
bladet, og opfordrede FIN/SIF til at rette op på dette.
Der var 22 fremmødte til generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen har i FIN udarbejdet en liste med oplysning om de
udvalg de individuelle bestyrelsesmedlemmer er kontaktperson til.
Den er som følger:
Badminton
Bordtennis
Cykling
Flerkamp
Flugtskydning
Floorball
Fodbold
Fægtning
Golf
Motion
Roning
Sejlsport
Skydning
Sportsdykning
Sportsfiskerne

Leif Hartmann
Kurt Bagge Rasmussen
Kurt Bagge Rasmussen
Karsten Pittersen
?
Frank Caspersen
Frank Caspersen
?
Frank Caspersen
Karsten Pittersen
Egon Persson
Jens Peter Ditmar Andersen
Kristen Trap
Arne Drygaard
Jens Peter Ditmar Andersen
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FIN - Badmintonudvalget
Klubturnering
Vor klubturneringen blev afviklet over 4 uger, startende tirsdag den 29. Januar og med ferie i uge 7.
Stort set alle kampe blev spillet som planlagt. Enkelte dog flyttet efter aftale
med turneringsledelsen.
På herresiden blev der udkæmpet nogle rigtig hårde kampe, som efterlod
nogle meget svedige og trætte spillere. Der er jo ingen, der giver sig frivilligt
Resultat af klubturneringen blev:
HS

HS OB

1. Klaus Hjorth
2. Dennis Sørensen

1. Kim Laugesen
2. Anders Rasmussen
3. Jan Bøgsted

HS V

DS

1. Jørgen Bendtsen
2. Ole B. Hansen
3. Steen Jacobsen

1. Mia Hjorth Heinecke
2. Rikke B. Andersen
3. Hanne Bertelsen

HD

DD

1. Kim Laugesen/Steen Jacobsen
2. Johnny Madsen/Klaus Hjorth
3. Jørgen Bendtsen/Benny Junker

1. Bolette Marott/Mia Hjorth
2. Rikke B Andersen/Hanne Bertelsen

MD
1. Mia Hjorth Heinecke/Klaus Hjorth
2. Rikke B. Andersen/Kim Laugesen
3 Hanne Bertelsen/Kim Rasmussen

Præmieoverrækkelse foregik i forbindelse med medlemsmøde den 11. marts.
Medlemsmøde
På medlemsmødet blev formandens beretning drøftet, regnskabet gennemgået og det nye udvalg kom på plads.
Udvalget for det næste år ser således ud:
Formand:
Kasserer:
Udv.medlem:
Udv.medlem:
Holdk. Veteran:

Mia Heinecke
Johnny Madsen
Erik Østofte
Bolette Marott
Jens Søgaard

Kalender
Anders Open
KBKr turnering
Juleturnering
Klubturnering
SIF mesterskab

Tirsdag den 27. Maj
september 08 - April 09
Ultimo november 08
Tentativ Februar 09
Dato afventes fra Frederikshavn
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FIN - Cykeludvalget

FIN - Roudvalget
Holmens roklub af 1994.
På FINs generalforsamling blev det bekræftet, at der skal anlægges en bro
over Søminegraven.
Det er frygtet at der kan blive anlagt en flydebro og på den baggrund blev det
aftalt, at undertegnede skulle kontakte KASM Toppevad, MAS, for at få af- eller bekræftet dette.
Tirsdag den 1.april fik jeg en samtale med KASM Toppevad, som straks beklagede, at man ikke havde haft roklubben med i overvejelserne ved planlægning af broprojektet, men at man fra MAS side ikke var interesseret i at
genere nogle, og derfor vil tage roklubbens interesser med i fremtiden forhandlinger med arkitekterne.
Så, alt i alt en meget behagelig samtale med et særdeles positivt syn på problemerne omkring roklubbens fremtidige virke.
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Der er standerhejsning mandag den 19. maj kl. 1600 i roklubbens lokaler på
Nyholm.
På gensyn til en, forhåbentlig, vejrmæssigt god ro sæson.
Finn Andersen,
formand.

SIF – Landsmesterskabet i Badminton
SIF/FIN Landsmesterskabet i badminton blev afviklet lørdag den 29. Marts på
HIA.
Der var deltagelse fra Frederikshavn, Århus og København.
Også her var der mange gode kampe og hygge både på og udenfor banerne.
Resultat af kampene:
HS:

HS OB

1. Dennis Sørensen, KBH
2. Brian Jensen, FRH
3. Anders Rasmussen, KBH

1. Preben Jensen, FRH
2. Freddy Nielsen, FRH
3. Kim Laugesen, KBH

HS V+SV

HD

1. Richard Pedersen
2. Jesper Bradsted, FRH
3. Jens Nielsen, FRH

1. Preben Jensen / Peter Erichsen, FRH
2. Brian Jensen / Morten Hansen, FRH
3. Kim Rasmussen / Jan Bøgsted, KBH

HD OB
1. Jesper Bradsted / Freddy Nielsen, FRH
2. Kim Laugesen / Steen Jacobsen, KBH
3. Johnny Højer / Svend Winther, FRH

HD V+SV
1. Erik Østofte / Ole B. Hansen, KBH
2. Tommy S. Hansen / Johnny D. Madsen, KBH
3. Jens Nielsen / Søren Gaardmann, FRH

DD
1. Bolette Marott / Mia Hjorth Heinecke, KBH
2. Hanne Bertelsen / Britta Haugan, KBH
3. Katja Jensen / Ann Larsen, FRH

MD
1. Ann Larsen / Johnny Højer, FRH
2. Bolette Marott / René Marott, KBH
3. Rikke B. Andersen / Kim Rasmussen, KBH

MD OB
1. Mia Hjorth Heinecke / Erik Østofte, KBH
2. Hanne Bertelsen / Ole B. Hansen, KBH
3. Karen Sørensen / Dennis Sørensen, KBH

Mia Heinecke
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Faldskærmssæsonen 2007
Som opfølgning på min artikel i ”Marineidræt” maj 2007, vil jeg beskrive forløbet af
faldskærmssæsonen 2007.
I 2007 har jeg deltaget i alle danske lokale konkurrencer, samt danmarksmesterskabet og DMI-faldskærmsmesterskab. Desuden blev det til et træningsophold i
Pribram i Tjekkiet og umiddelbart derefter en konkurrence i Altenstadt i sydtyskland.
Men historien begynder ved sæsonstart i foråret `07.
I 2006 havde jeg jo fået blod på tanden, så mine ambitioner for 2007 var ikke blevet
mindre. Det var jo blevet til flere medaljer i 2006, så jeg var jo kåd og klar til kamp.
Som sædvanlig, er sæsonens første konkurrence Haralds Mindecup, der afholdes
af Midtjysk Faldskærmsklub, der har hjemsted på Viborg Flyveplads. Konkurrencen
blev afviklet 4.-6. maj.
Konkurrencen blev desværre ikke afviklet med max-runder p.g.a. vejret. 3 runder
blev det til. Jeg var åbenbart heller ikke på toppen, da jeg over 3 runder scorede
2,00m; 0,62m og igen 2,00m. (Jeg er b-springer og måles derfor ud til 2m.) Dette
betyder også at, hvis jeg f.eks. er uheldig at lande udenfor flyvepladsen, bliver jeg
tildelt en score på 2,00m !!
Indrømmet, det var heller ikke blevet til mange træningsspring, men man kan vel
bare lige køre den på rutinen. Men resultatet blev jo så også derefter.
I b-rækken er vi som regel kun 4-6 springere, så det er næsten altid bare spændende HVEM der får medaljerne.
Det blev til en 4. plads og på 3. pladsen lå Johannes Fonvig, en lille robust springer
der vejer ingenting og består ”kun” af spidse knogler og senede muskler. (Det er
velment, Johannes.) Johs. er absolut et talent der startede seriøst med præcision i
2005.
Det gode sociale samvær blandt springerne, betyder blandt andet, at der ingen er,
der går rundt med næsen i sky, (om jeg så må sige,) selv om man lige er en tand
bedre end andre. Alle er flinke til at hjælpe hinanden med gode råd og vejledning.
Nå, men der var kun 2 uger til næste konkurrence og jeg havde jo ikke mistet modet på grund af en 4.plads. Medaljer er da rare at komme hjem med, men det er ikke det vigtigste.
Næste konkurrence hed DFU OPEN og afholdes af en anden klub under Dansk
Faldskærms Union, West Jump der har hjemsted på Skive Lufthavn.
Konkurrencen var fastlagt til Kr. Himmelfartsdagene 17.-20. maj.
Vejret husker jeg ikke detaljeret, MEN da præcisionsspring er lidt vindfølsomt, kan
man blive purret kl. 0530 for at være klar til at gå i flyveren kl. 0500. Hvorfor dog lige dette ukristelige tidspunkt? Jo, hemmeligheden er, at på dette tidspunkt ”er vinden ikke stået op endnu!” Hvis vejrudsigten for dagen, siger f.eks. jævn til frisk vind,
ved de fleste springere at vinden stiger tidligt på dagen. Så det er med at udnytte
tiden, mens vinden er lav. OGSÅ selv om kl. ikke er ret mange og man ikke engang
har fået kaffe eller morgenmad!
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Vi afviklede 4 runder fra kl. 05-09 og derefter var det så tid til den tiltrængte morgenmad.
Dette blev heldigvis kun nødvendigt, den ene morgen under konkurrencen.
Men det kan være at det var godt for mig at komme tidligt op, for i denne konkurrence kunne jeg så høste den ene af sæsonens to medaljer. Denne gang byttede
Johannes og jeg placering, så jeg kunne tage hjem med en bronzemedalje. Konkurrencen blev afviklet over 5 runder og min samlede score blev 4,35m og Johannes´ score blev 7,58m.
Imellem konkurrencerne bør man jo sørge for at få en masse træningsspring, så
man er godt varm til konkurrencerne. Men det er ikke altid at det liiige passer ind i
planerne, så i 2008 skulle jeg gerne træne meget mere.
Næste konkurrence i rækken er DMI, der blev afholdt på Flyvestation Karup.
Til denne konkurrence er der afsat tre dage. To dage til konkurrence og tredjedagen som reservedag.
Til denne konkurrence er det altid lidt spændende at se om der dukker et spændende flyvejern op, enten det måtte være af dansk eller ”anden etnisk herkomst”!
Denne gang var vi så heldige, at det allerede i konkurrenceindbydelsen var blevet
nævnt, at der ville komme et ”stort fly” fra Tyskland. Dette fly skulle vise sig, at senere give en hel speciel oplevelse. Mere om denne oplevelse senere.
Første konkurrencedag oprandt og flyet dukkede op. Et dejligt stort flyvejern, der
kunne rumme ca. 60 springer. Flyet ligner en Hercules C-130, men i en lidt forkortet
udgave og med 2 motorer i stedet for 4. Flyet er en Transall, i militærsprog kendt
som C-160.
Dette fly kravler op i 3km på få minutter og bruges primært til afvikling af formationsspring.
Vejret viste sig fra den gode side og vi fik afviklet konkurrencen på de to af dagene.
I denne konkurrence kunne jeg desværre ikke høste medalje, da de fleste deltagere
er springere med mange tusinde trænings- og konkurrencespring bag sig. Det er
her de mange træningsspring kommer til sin ret og min manglende rutine i præcisionskonkurrencer, viser sig. Men konkurrencerne er absolut at betragte som sund
træning.
Jeg vil ikke gå mere i detaljer om denne konkurrence men blot konkludere at den
blev afviklet som den skulle.
Så kommer vi til den specielle oplevelse, jeg lovede at berette lidt om.
Da konkurrencen var slut, blev det annonceret at flyet ville befinde sig på FSN
AALB dagen efter, altså på reservedagen, og der havde lyst, var velkommen til at
komme og springe et par spring. Gæt hvem der havde lyst til det? (Jeg måtte dog
lige spørge om jeg nu kunne deltage, da jeg jo ikke er fastansat i Forsvaret.) Jo,
den var god nok; alle der havde deltage i DMI, kunne bare troppe op.
Super….! Torsdag morgen oprandt, stadig med vejret fra den smukke side, så kl.
0900 var det afgang fra Viby J. Ank. FSNAALB kl. 1100.
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Jo, den var der endnu, så efter en kort briefing om hvad der skulle ske, gjorde vi os
klar til spring. Der var kun én højde på dagens spring, nemlig 4000m! Jubii, den høje blå himmel ventede bare på at vi indtog den.
Det blev til et par formationsspring af mere eller mindre vellykket karakter men pyt,
vi havde det sjovt.
Dagens overraskelse var så at, Mike Petersen fra Jægerkorpset havde arrangeret
et lille arrangement på stranden ved Blokhus. Mere jubii! Det lugtede lidt af strandspring. Så efter endnu en briefing omkring dette, gjorde vi os atter klar til at indtage
dette herlige fly.
Springerne ind i dyret og så af sted. Det skal da lige
nævnes, at min samlever der er international faldskærmsdommer, var blevet lovet en flyvetur, så hun
fik anvist en plads i cockpittet.
Så da vi var 4000m over Blokhus væltede vi springere ud af dyret, mens Susanne var blevet guidet
hen til rampen, iført sikkerhedssele, så hun kunne
se os springe af.
Glade springere på vej til Blokhus Strand
Fra 4000m har man et minut i frit fald inden skærmen åbnes, så der er god tid til at
nyde udsigten. Den var helt fantastisk flot på denne solskinsdag.
Efter åbning af skærmen, skal man holde godt øje med andre springere omkring
sig, så man ikke flyver ind i hinanden. Derefter flyver man et par minutter inden landing på stranden.
Her var der udlagt et landingsmærke som man helst skal lande tæt på, så alle
springere lander i nærheden af hinanden.
Der var en del ”civilister” der gik tur på stranden samtidig med at der landede faldskærme og nogle standsede op kiggede imponeret, mens andre blot gik forbi, som
om dette var en hverdagsbegivenhed!
De der kende stranden ved Blokhus, ved at den er bred nok til både gående og kørende trafik. Men hvad med flyvende trafik??

C-160 Transall simulerer en strandlanding
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Jo, da alle springere var landet kom flyveren lige forbi, langs stranden, flyvende
meget langsomt, med landingshjulene blot få meter over sandet, som om den ville
lande på stranden. Dette syn var helt fantastisk.
Så dette var punktum for tre dage med faldskærmsspring, med stor oplevelsesværdi.
Sæsonen var jo langt fra slut endnu, så det næste der skulle ske var træningsophold i Pribram i Tjekkiet, hvor vi blev trænet af Emil, der er infødt og en mand der
besidder absolut stor indlæringsevne. Dette fik jeg sandelig også brug for, da vejret
i Pribram var næsten for godt da vi ankom og skulle i gang med spring. Det var
bagende varmt, ca. 30gr., fugtigt og absolut ingen vind. Hvad pokker, klager vi nu
over godt vejr? Næh, men når pladsen ligger i ca. 700m højde over havet og det er
varmt, er luften MEGET anderledes at flyve i, end i DK.
Det betød nærmest, at jeg fløj som en fugleunge der lige var puffet ud af reden. Så
der gik flere dage, før jeg vænnede mig til forholdene og fik lidt ro på min skærmflyvning. Kort fortalt om dette, var det en absolut lærerig tur og det blev til knap 40
træningsspring på 10 dage.
Efter dette træningsophold, skulle det vise sig om træningen havde været effektiv.
Vi forlod Pribram 19/7 for at køre til Altenstadt i sydtyskland. Her skulle vi deltage i
en World Cup konkurrence, hvor denne er én af 5-6 konkurrencer der afvikles forskellige steder i Europa.
Efter 700km køretur, skulle vi lige finde hotel og springer-check-in.
Konkurrencestart dagen efter, så nu var det tid til afslapning.
Konkurrencedagen oprandt og vi var klar!
Landingsstedet var en på en lille boldbane, i udkanten af et boligkvarter. Her var
der udlagt præcisionsmadras og vindmåler og hvad der ellers hører til. D.v.s. at vi
skulle køres i bus 2km ud til en militær flyveplads, hvor al logistik var planlagt med
absolut tysk grundighed. Hvis ikke man var klar når bussen kørte, gik man glip af sit
spring og ville blot blive tildelt en score på 0,16m. (I denne konkurrence, blev springere kun målt ud til afvigelse på max. 0,16m)
Det var så netop her i mit allerførste spring, at træningen måske gjorde sin ret, idét
jeg lavede bedst mulig score, nemlig 0,00m!

Her har jeg netop lavet 0,00m!
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SÅDAN, lige i Bulls Eye! Det var jeg selvfølgelig meget stolt af og de andre danskere kom med tillykke, godt gået osv, osv. Men det blev nu den eneste gang i denne
konkurrence, at jeg var så heldig.
På anden dagen måtte vi lige trække i ly i bilerne, da vi kunne se at der var et vejrskifte på vej. Det skulle vise sig at være meget rigtigt.
På under en time, steg vinden kraftigt og man måtte holde på alle løse genstande.
Det begyndte så også at hagle og det var ikke for børn og svage sjæle. Det var
hagl på størrelse med bordtennisbolde og de slog sku hårdt, hvis man ikke var ly.
Dette haglvejr blev så desværre slutningen på denne konkurrence så vi kunne takke af og vende næsen hjemad, med ca. 1000km foran os.
Igen, en lærerig konkurrence og i en god atmosfære. Det var dejligt at prøve det internationale konkurrencemiljø. Det er jo ligesom en hyggedag hjemme i klubben,
bare lidt større.. ;-)
Hjemme igen.
Sæsonen bød på endnu to konkurrencer. Viking Mesterskabet, der afvikles af
Nordsjællands Faldskærmsklub, der bor i smukke omgivelser v. Frederikssund. Her
blev afviklet 7 runder og her fik jeg en samlet score på 4,45m., hvilket kunne udløse
en bronzemedalje. Jubii. lidt metal med hjem.
Danmarksmesterskabet blev afvikles på et areal på Randers havn i forbindelse
med Randersugen. (Lokal festuge).
Her var arrangementet opstillet således at publikum kunne komme tæt på, (ca. 20m
fra målepladen), så de kunne se hvad der foregik.
Her endte jeg på en 4.plads med en samlet score på 1,06m over 5 runder. Igen et
tilfredsstillende resultat for mig, trods ingen medalje med hjem. ;-)
Dermed var det slut med konkurrencer 2007, men derfor skal man jo ikke bare hvile
på laurbærrene. Som i al anden sport, gælder det om at holde sig i skarp træning
og i nogenlunde god form.
Det der med motionen kunne jeg godt gøre meget mere ved. Ikke nok med at det er
sundt, det skærper også koncentrationsevnen og den har man absolut også brug
for, selv om man ”bare” skal falde ud af et fly fra 1000m højde.
Sæsonen 2008 byder igen på de danske konkurrencer, masser af træning, endnu
flere penge at træne for og måske også en tur uden for DK, til en enkelt konkurrence.
Tak til SIF-AARH og Dansk Faldskærms Union for støtte i 2007.
Af Kent Mattesen, MOTBONFLT125 ☺
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