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Redaktørens Klumme
Året nærmer sig hastigt sin slutning, og for nogen sportsgrene gælder det samme, mens andre
sportsgrene nu først begynder at blive atraktive.
Vi kan i dette nummer bl.a. læse at cyklerne (i hvert fald for nogens vedkommende) er blevet
stillet væk og sæsonnen er slut, nogen spiller golf hele året, men mon ikke mange aligevel
synes at det er en sport der hører de lysere dage til.
Vi kan også læse at der er kommet endnu et æresmedlem, den nys afgåede formand Kent
Ravn er blevet æresmedlem nr. 20.
Så langt uden at beklage mig lidt, men så kommer det evige omkvæd igen - der mangler stof til
bladet. Deadline for bladet var d. 27. oktober,men der havde jeg kun stof til ca. otte ni sider. Lidt
mere er kommet til siden,men det er ikke det tykkeste nummer vi har set.
Jeg vil også gerne nævne at deadline ikke er den dag man sender, man må meget gerne sende
stof tidligere, så jeg har en chance for at begynde på bladet. Processen med at lægge tekst og
billeder ind tager lidt tid, men der skal også læses korrektur, ansvarshavende skal godkende og
trykkeriet skal nå at lave det. Det bevirker at jeg har sat tiden mellem deadline og udgivelse lidt
op. Med hensyn til billeder, så vil jeg meget gerne have dem som seperate billedefiler ved siden
af dokumentet med teksten, det giver det bedste resultat.

Claus Gustafsen
Marineidræt 4/2008 side 3

FORMÆNDENE HAR ORDET!

Jeg har 2000 venner på Facebook.

Overskriften er modificeret og referer til en tidligere overskrift i en avis, med et billede af en
kendt minister.
”Jeg hygger mig med mine 2000 venner på Facebook”
Hvordan kan man hygge sig med venner på Facebook? Det kan da kun være overfladisk og i
selskab med frugt og mineralvand ved siden af computeren – altså en imaginær atmosfære.
Det har i mange år, for hovedparten af vore medlemmer også været det sociale islæt i sporten,
der har været medvirkende årsag til, at man dyrkede sin sport i netop vores foreningen. Man
vidste hvem der var hvem, hvad de var bedst til og hvad de arbejdede med og hvor. Man havde
et netværk og en form for tryghed på arbejdspladsen. Dette som bonus til det velvære og den
trivsel træningen giver.
Hvad er der galt med levende mennesker - med samvær under og efter træning, konkurrence
og i foreningen ved andre anledninger?
Jeg har vendt mange ting med venner under træning og omklædning samt i saunaen. Det
har været særdeles hyggeligt at møde kolleger fra Forsvaret og få en hyggesnak om tingenes
tilstand. Måske kan de ligefrem hjælpe med at ordne et par detaljer i en opgave, eller de kender
en i systemet, der ved alt om emnet.
Inden for foreningerne kan vi også bruge hinanden. Der er muligheder for at arrangere fælles
aktiviteter F.eks. turen til Kullen, hvor der er mulighed for rapelling, klatring og dykning, alt
sammen inden for 300m. Fantastiske betingelser for gode fælles oplevelser. Særligt når
Fritidsudvalget og Dykkere får tilskud. Man kan bo sammen i et lejet hus med telte i haven tæt
på strandens friluftspool.
På Kullen er der mulighed for pragtfulde cykel, løbe og gåture for hele familien og der er altid
godt vejr. Dagen før billederne blev taget, fangede jeg en flot og fightende hornfisk ikke langt fra
fyret. Måske vil lystfiskerne også med?
Kære venner. Ministerens 2000 venner på Facebook kan aldrig nogen sinde erstatte rigtige
venner i et rigtigt netværk – Et stort plus til velværet efter træningen - tag bare den.
I og jeres familier ønskes alle en glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

Peter Nygaard Wulff, FIN.

Fra udflugten til Kullen
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Så er det jul igen
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Julebadminton i Århus

Tirsdag d. 25. november kl. 0730-ca. 1400
SIF AARHUS Badmintonudvalg inviterer hermed medlemmerne af SIF Aarhus Badmintonudvalg
og alle SOK medarbejdere samt andre interesserede fra Forsvaret, til badmintonafdelingens
årlige juleturnering i AB-hallen tirsdag den 25. november 2008.
ALLE er velkommen – begyndere så vel som øvede. Ketcher kan lånes på stedet, men indesko
skal man selv medbringe.
Turneringen afvikles som double-spil. Der foretages lodtrækning om spille-partner, så man skal
ikke selv sørge for medspiller. Der er præmier til 1., 2. og 3. pladserne.
Evt. frihed skal man selv aftale med egen chef.
PROGRAM
0730-0800:
0800-ca. 1200:
ca. 1200-ca. 1400:

Morgenmad og udtrækning af spillepartner.
Turnering (alle mod alle).
Overrækning af præmier og derefter fælles frokost

PRIS: kr. 120,00 der skal betales i hallen på dagen.
TILMELDING: Til undertegnede via FIIN: SOK-OL002, senest d. 3. november 2008 og
tilmeldingen er bindende.
På sportsligt gensyn
p.u.v.

Susanna Graabæk
formand
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SIF Tennis Frederikshavn Orienterer

Efter en ganske udmærket sommer er udendørs sæsonen snart ved at være slut for denne
gang. Vi har haft mange solskins timer, så det har i hvert fald ikke været årsagen til det
manglende spil, som mange beklagede og brugte som undskyldning, da vi indkaldte til
klubmesterskab i uge 38, men heldigvis - der var deltagere nok til 3 rækker, men vi kunne heller
ikke være færre. Her er et lille status over kampene:
- I Fighterrækken var der kamp til stregen
- I Herre single måtte Lars melde pas, da han i finale kampens 3. sæt ved stillingen 3-3, fik
en voldsom fiber i låret
- I Herre double måtte vi finde en ny makker til O.P. fordi Lars måtte melde fra. Heldigvis
var Heinrich klar.
Resultater gav følgende mestre for 2008:
Herre Single			
1. Jan Thomsen
2. Lars Frederiksen
Fighterrækken 		
1. O.P. Larsen
2. Heinrich Evers
Herre Double			
1. Kenneth Nielsen / Jan Thomsen
2. O.P. Larsen / Heinrich Evers
Vi er blevet mange flere brugere af idrætshallen efter at grundskolen nu er på plads. Det har
desværre medført, at den frivillige idræt er blevet ned prioriteret til fordel for eleverne på SSG.
Ærgerligt for SIF, når der i forsvaret idrætspolitik bla. indgår, at stille idrætsfaciliteter til rådighed
for den frivillige idræt.
For tennisudvalget betyder det, at vores tid tirsdag aften er slettet men har stadig hallen på
søndage fra 12 – 21 indtil videre – man ved jo aldrig hvad der sker når vi skifter årstal!
Udvalget vil gerne have tilkendegivelser / ønsker fra medlemmerne (ASAP) som vil benytte sig
af tilbuddet - derefter vil de enkelte få tildelt en fast spilletid resten af året.
Udvalget vil lodde stemningen og hvis vi finder, at der er interesse, vil vi afholde et jule minitennis arrangement en søndag eftermiddag inden jul. Hvis ikke, vil vi afholde ”stævnet” i
forbindelse med udvalgsforsamlingen i begyndelsen af det nye år.
De bedste hilsner

Jan Thomsen
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SIF FRH Petanque Klubmesterskab 2008

Vandet måtte ligefrem skovles væk før vi kunne spille.

Petanque har igen i år haft klubmesterskab, selv om det var med en del forhindringer.
Dagen startede med silende regn og som det fremgår af billederne, måtte vi alle
ha`fat i kost og skovl for at få vandet væk fra banerne. Det lykkedes også, så vi kunne gå i gang
ved middagstid, dog med begrænsede baner, så kom ikke og sig` at petanque folk er pivede.
Mestre blev:
Double: Inger og Jørgen
Dame single: Tove
Herre single: Henning

Vinderne af årets mesterskab.

Henning Jørgensen
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Søværnets Badmintonklub i København

Starten på denne sæson har været lidt sløj, det tog sin tid inden medlemmerne fandt ud af, at
det igen er badmintonsæson.
Heldigvis er der igen ved at være fyldt op på banerne, og et par nye medlemmer er det også
blevet til. Velkommen til de nye!
KBKr
For nuværende er der spillet 2 kampe, 1 vundet og 1 tabt.
Der er dog stadig 5 kampe tilbage, hvor vi vil gøre hvad vi kan, for at slutte pænt i rækken
Husk altid at give besked i god tid, hvis I ved at der er dage, hvor I ikke kan spille.
Kalender
KBKr turnering
september 08 – April 09
Juleturnering 28. november 08
Klubturnering 27. Januar – 3. marts 09 – fri uge 7
SIF mesterskab
27. – 29. Marts 09
Anders Open 26. Maj 09
Husk også at besøge vor hjemmeside www.sif-idraet.dk/badminton

Mia Heinecke
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SIF FRH Petanque FLS Open 2008

Der skal gå ærligt til.

Så har vi afviklet årets første turnering - FLS-OPEN.
Vi startede dagen med morgenkaffe og rundstykker og en lille en til halsen.
Så gik vi i gang med alle kampene, der var stor deltagelse, så det blev en lidt lang dag, men alle
hyggede sig rigtig meget.

Vinder blev: Inger og Jørgen Larsen

Henning Jørgensen
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Nyt æresmedlem i SIF

I forbindelse med sin afgang fra aktiv tjeneste i Søværnet 30. september 2008 var det en stor
glæde at Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalg kunne udnævne
Orlogskaptajn Kent Grønholm Ravn
Som æresmedlem nr. 20.
Begrundelse for indstillingen:
• Kent Grønholm Ravn (KGR) har i hele sin karriere været et stort aktiv for såvel den
frivillige som den tjenstlige idræt i Forsvaret:
• Han har altid virket som inspirator for personellet ved de tjenestesteder, der har haft det
privilegium at have KGR ansat. Det skorter aldrig på opfordringer om at dyrke en eller
anden form for idræt uanset, hvilket niveau man befinder sig på. KGR’s motto kunne
være ”der er altid et eller andet man er god til”.
• KGR har i mange år været fast inventar i DMI’s forskellige organer og har bestredet
poster på stort set alle niveauer indenfor DMI organisation.
• KGR har været kasserer i DMI. Et hverv han udførte med stor entusiasme og påpas
selighed. Dette forsøges udbredt til alle foreningerne under DMI.
• KGR stiller gerne sit mandat til rådighed som repræsentant ved DMI finalestævner selv
om hverdagen er presset. Det er især svømningen, der har KGR bevågenhed.
• KGR har i en årrække været formand for Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalg. Et
hverv der udføres med lige så stor påpasselighed som embeder i DMI regi.
• Desuden har KGR været en meget aktiv formand for SIF KBH.
• KGR ejer en sjælden set evne til at skære igennem når det er påkrævet. Han er en
meget god lytter og forstår at veje for og imod.
• KGR modtog SIF guldemblem i 1998.

SØREN MUNK MADSEN
Formand for Søværnets Idrætforeningers Fællesudvalg

Kent benyttede lejligheden til at tale lidt til de fremmødte
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SIF ÅRHUS Golfudvalg
Fantastisk sæson.
På en efterårsdag, hvor regnen siler ned, er der endelig tid til at tænke tilbage på en fantastisk
indholdsrig og flot sæson.
Der har været tryk på hele sæsonen, så jeg skal næsten helt tilbage til åbningsmatchen for at
samle op.
Årets anden begivenhed var Værnenes Match, der i år forlagt til Comwell Kellers Park Golfklub
ved Vejle Fjord. Forårsvejret drillede lidt, men det våde element var til fordel for søens folk, der
for anden gang vandt pokalen. SIF ÅRH og IFK inviterer igen i 2009 til Værnenes Match. Det
bliver tirsdag den 26. maj på Gyldensteen Golfcenter ved Bogense.
Vores egen lille klub havde arrangeret ”Åbent Hus” for SOK ansatte og SIF-medlemmer samt
familier. Århus Ådal var som sædvanligt hjælpsomme og hjalp med det praktiske. Vi havde otte
potentielle medlemmer til ”start”. Efter en gang træning spillede vi på Århus Ådals rigtig gode
Par-3 bane. Heldigvis var vi næsten lige så mange ”gamle”, så de nye kunne rigtig lære noget.
Udover en dejlig solskinsdag med glade mennesker, var der overraskende godt spil af flere
nybegyndere, hvor Birgit Földes toppede og vandt en lille præmie. Det resulterede også i, at
udvalgets to (lidt bedagede) golfsæt blev udlånt for træning og spil. Det er engagement og lover
godt for golfens fremtid i SIF ÅRH. Måske bliver vi 25 medlemmer næste år!
Forsommermatchen blev afviklet i Århus Ådal, med Charlotte Kjærulff som vinder.
Det er udvalgets ønske at komme rundt til alle regionens baner i løbet af en årrække. Da vi
efterhånden har været godt rundt på fastlandet, besluttede vi os for at prøve med en tur til
Samsø. Det lykkedes på en af årets fantastiske sommerdage. Efter en længere transport end
vanligt og en god time på havet, ankom vi til banen.

Banen ligger på Samsøs østlige side med en fantastisk udsigt over Storebælt.

I begyndelsen af august var der sædvanen tro SIF Mesterskab i Korsør. Sommeren havde gjort
kål på de sidste grønne græsstrå så banen var usandsynlig hurtig. Selv om man kunne ”trille”
bolden langt, var det ikke altid en fordel, da den så også kunne trille af greenen. Der var lidt
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”Links-bane” over det. Det syntes Henrik Skovhus om. Han vandt SIF mesterskabet med hjem
til Århus.
SIF ÅRH var igen i år med i landsholdstruppen. Det var Henrik Skovhus og undertegnede.
Efter en del træning og udtagelsesmatcher blev vi begge udtaget til CISM, der foregik i Ottawa,
Canada. Det var en fantastisk tur, hvor vi desværre ikke spillede helt op til vores potentiale.
Holdmæssigt rykkede Danmark en plads tilbage i forhold til sidste år. Det skyldes nok at Bahrain
var kommet med og de er bakket 100 % op. Deres konge ringede til dem hver dag for at høre
om turneringen.

Banen er meget kuperet og der var derfor heldigvis nogle ”lette” huller ned af bakke.

SIF ÅRH havde fornøjelsen af at være vært for DMI Forbundsmesterskaber i golf. Det var 1.
gang at de nye propositioner skulle afprøves. Den største nyskabelse fra DMI Golfudvalg var,
at alle foreninger var garanteret fire deltagere, og at foreningerne herudover kan få alle dem
med som banerne har kapacitet til. I år var der derfor mulighed for 180 deltagere. Vi fik 140
tilmeldinger, og der var ca. 130 til start. Når jeg tænker på, at deltagerne selv skulle sørge
for og betale indkvartering, synes jeg det var et flot fremmøde. Ca. 14 dage før mesterskabet
udsendte vi en velkomstfolder til alle deltagere. Det viste sig at være en god ide, da alle viste
hvor og hvornår de skulle spille. Der var to hjælpere fra SIF ÅRH på hver af de to baner til at
modtage, udleverer scorekort og sikre at spillerne fik et par gode dage. Efter en lang 1. dag
var der kammeratskabsaften i SOK, hvor kantinen stod for maden. Masser af god mad og en
rigtig vellykket aften. Vi havde arrangeret transport til og fra indkvarteringsstederne, så alle
kunne nyde aftenen og Århus Festuge fuldt ud. Det var ikke Århus Festuge, der var skyld i 2.
dagens problemer. Det var vejret. I Skanderborg stod regnen ned fra morgenstunden, og det
resulterede i matchen på den bane måtte afblæses. Underligt! For i Århus – under 15 km væk
var vejret fornuftigt, og der kunne matchen sagtens gennemføres.
På trods af dette kunne vi gennemføre præmieoverrækkelsen i Århus Ådal. Henrik Skovhus
blev Forbundsmester i Herre Ungsenior, scratch, som igen i år var den største række.
Årets Strygematch var henlagt til Silkeborg Golfklub. Igen var der et fint fremmøde, og på
en fantastisk flot bane kunne vi afslutte sæsonen med at udråbe Christopher Kjærulff som
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Klubmester med en flot runde i 3 over par.
Mange tak for støtten til alle hjælpere, deltagere og sponsorer og på gensyn til forhåbentlig
endnu bedre sæson i 2009.

Torben T. Kjærulff
Udvalgsformand
SIF ÅRH GOLF

SIF Århus Golfudvalg har haft nye unge spillere med ude
på banen.

Nicole Bøcker Kristiansen (JB’s datter) vandt efter en dag med forrygende spil.
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SIF Frederikshavn Cykeludvalg

Fredag den 24. okt. afsluttede vi sæsonen med en lille ”våd” cykeltur af DMI ruten 2009,
efterfulgt af øl/vand og pølser i klubhuset ved sydmolen.

Mon ikke de fleste fornemmer det våde vejr med dette billede.

Jeg synes den forløbne sæson har været en af de bedste, både når vi ser på resultaterne, men
sandelig også når vi ser på det sociale liv i klubben.
Jeg vil gerne rette en tak til alle for en skide god sæson og jeg håber vi ses til
generalforsamlingen engang medio februar 2009; jeg skal lige i den anledning minde om, at
kontigentet skal være betalt i god tid inden generalforsamlingen.

Det luner godt med en pølse ovenpå så våd en omgang

På nedenstående internetadresse ligger nu alle de fotos jeg igennem tiden har taget. Har du
fotos du gerne vil dele med os andre, så kom med dem til mig, så vil jeg sørge for at lægge dem
ind på adressen her. Det er ligeledes planen at alle kommende fotos vil kunne findes her:
http://picasaweb.google.com/sifcykel
Tak for en god sæson 2008

Henrik Hugger
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SIF Landsmesterskaber
Sportsfiskeri 2008
FIIN sportsfiskerudvalg havde indkaldt til Landsmesterskabet 2008 den 15 – 17. august 2008.
Vi mødtes med de andre foreninger KBH – FRH – ARH – KOR – fredag den 15. august om
aftenen på Holmen i Marineforeningens lokaler. Efter de tradionsrige pølser, (og sædvanlige
og sandfærdige lystfiskerhistorier) gik vi til køjs ovre på Marinekasernen. Tidlig op næste
morgen, og møde kl. 05 på lystfiskerskibet Hanne Berit, som lå i Rungsted Havn, til en tiltrængt
morgenmad, hvor vi samtidig foretog lodtrækning til pladserne ombord. Mens vi drak kaffen,
sejlede vi ud til fiskepladserne. Og da det var godt vejr, kunne alle efterhånden være på dækket,
og rigge grejet til. Fiskeriet var rigtigt godt, og der var hele tiden spænding om, hvilken forening
der fik flest fisk, samt om hvem, der blev den individuelle mester. Indvejningen foretog vi da
vi lagde til kaj, og resultatet ville blev offentliggjort under indtagelsen af festmiddagen. Jeg
skal hilse fra vores deltagere, og sige mange tak til kokken og hans medhjælpere – det var
rigtigt godt. Resultatet vil jeg lade andre om at berette om. Søndag morgen, tidlig op og til
morgenkaffe, igen i Marineforeningen, hvorefter vi kørte hver til sit.
Fra Korsør vil vi gerne sige
’Tak for et godt og veltilrettelagt arrangement.’
Håber vi ses til næste år.
Sportsfiskeri SIF KOR
Vi har nu været gennem forårssæsonen og taget hul på efteråret.
Første tur var den årlige kystturnering mellem de vestsjællandske lystfiskerforeninger, også
kaldet ’J & F Cup’.
Det foregik på vanlig vis den første week-end i oktober. Og tradionen tro, var det i meget kraftig
blæst fra vest, så fiskeriet var koncentreret på færre lokaliteter, end vi kunne have håbet på.
Uanset vind og vejr, kommer der altid fisk til indvejning. Denne gang blev det desværre ikke os,
der havde fyldt poserne med de friskfandede Sorø er altid gode, og de vandt også denne gang.
Da vi kun var ganske få deltagere fra SIF KOR, havde vi ikke de store chancer for at vinde.
Det er vi ganske godt klar over, men vi deltager altid, da deltagergebyret går til et godt formål,
nemlig udsætning af ørreder, som foretages af den lokale udsætningsforening.
Vi har efterfølgende været en tur på Tystrup Sø, med seks medlemmer som deltagere. Det var
den 18. oktober, og som de fleste gange, vi er på søen, blæser det, som om det var bestilt,
og denne gang fik vi også nogle gode byger (den første varede det meste af formiddagen). Til
gengæld var fiskeriet denne dag over forventning. Der blev landet 10 gedder, for ikke at tale om
der ikke blev landet (4-5 stykker op til ca. 5 kg.) og aborrerne var også til stede denne dag, idet
vi fik 60-70 stk. op til anslået 800 gram. Rigtig god dag til trods for vejret.
Efter denne del af sæsonen, fører Gert med 121 point, Kurth har 102, og på de efterfølgende
pladser kommer Søren, Jes og Henrik med tæt pointlighed.
Mvh

Gert Hansen
SIF KOR
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Bestyrelsen og redaktøren
af Marineidræt ønsker alle
medlemmer og deres familier en
rigtigt glædelig jul og et godt
nytår.

Nummer/Periode
1/2009 - Februar
2/2009 - Maj
3/2009 - September
4/2009 - Oktober

Deadlines for Marineidræt 2008 / 2009
Til Redaktøren
26. Januar
20. April
17. August
19. Oktober

Udkommer
UGE 07
UGE 19
UGE 36
UGE 45
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Her bringer vi nogle billeder fra Kent Ravns afskeds reception - Vi ønsker ham god vind og et
godt otium.
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Der er langt ned fra toppen - og til bunden.....

