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Redaktørens Klumme
Så er det atter tid til, at der skal et blad på banen. Der er flere lange tekster i dette nummer, men
mon ikke det går alligevel. Bladet er en lille smule forsinket i starthullerne, da der ved deadline
stadigt manglede indlæg fra afdelingerne.
En af årsagerne er måske, at vi har været ramt af problemer på vores hjemmeside og derfor
også vores mail. Vi skal ikke finde nogen skyldig i dette, men jeg mener, at vi skylder jer en
forklaring. Hjemmesiden ”www.sif-idraet.dk” er oprettet som en personlig hjemmeside, og
derfor er regningen først for webhotellet og sidenhen for domænet ikke til hverken redaktøren/
webmasteren eller sekretariatet, men vi håber, at vi har fået rettet dette, så vi ikke får yderligere
udfald på siden.
Vi savner stadigt, at der kommer indlæg fra afdelingerne, I er meget velkomne til at sende
noget, lige så snart I har noget, der kan være af interesse, man behøver bestemt ikke at vente
til deadline, og man må derfor gerne sende små nyheder eller indlæg henover sommerperioden,
noget vil så kunne bruges i bladet, og noget på hjemmesiden. Jeg håber, at I finder tid til dette,
selvom foråret er begyndt, og sommeren lokker forude. Send eventuelt en lille artikel fra jeres
omgang golf eller tenniskamp på feriestedet.

Claus Gustafsen
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FORMÆNDENE HAR ORDET!

Indledningen til årsberetningen er valgt som forord i dette nummer.
Med denne beretning for året 2008 ønsker Søværnets Idrætsforeninger (SIF) og Forsvarets
Idrætsforening Nyholm (FIN) først og fremmest at sige tak til de mange medlemmer og ledere,
som i årets løb har medvirket til at fremme den frivillige idræt i søværnet – uden disse mange
ville det ikke være muligt at opretholde de fire aktive og levedygtige foreninger.
SIFog FIN bringer også en hjertelig tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder,
idrætsorganisationer og -foreninger samt enkeltpersoner for godt samarbejde og støtte i 2008.
Selv om der har været begyndervanskeligheder med forsvarets nye funktionelle tjenester, er der
trods alt opnået forståelse for den frivillige idræts værdi, når det gælder højnelse af personellets
trivsel og den heraf følgende forbedring af den daglige arbejdsindsats.
FIN har i 2008 afholdt 3 forbundsmesterskaber for DMI (bordtennis), og SIF Århus har afviklet
2 forbundsmesterskaber for DMI (golf og faldskærmsudspring), der skal herfra lyde en tak for
nogle meget flot afviklede stævner, som FIN og SIF Århus kan være stolte af.
Vi er i SIF taknemmelig for de tjenestesteder, der giver mulighed for, at vi på denne måde kan
profilere søværnet.
Aktivitetsmæssigt har 2008 været et godt år for FIN og SIF, selv om vores medlemsskare
stadig svinder ind, dog ikke så hurtigt som tidligere. Medlemmernes flotte resultater i SIF
landsmesterskaber og i Dansk Militært Idrætsforbunds mesterskaber fremgår af siderne 10 til 13
i denne beretning.
I lighed med tidligere år har SIF hædret og sørget for hædring af såvel aktive idrætsudøvere,
som aktive ledere – disse fremgår af side 6.
På foreningernes vegne

Søren Munk Madsen
Nummer/Periode
3/2009 - September
4/2009 - Oktober
1/2010 - Februar
2/2010 - Maj

Deadlines for Marineidræt 2008 / 2009
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Til Redaktøren
17. august
19. oktober
29. januar
19. april

Udkommer
UGE 36
UGE 45
UGE 07
UGE 18

Skifte i SIF sekretariat
Kære SIF
Da jeg den 1. oktober 1984 startede mit job i SIF, blev jeg total forelsket i Holmen og hele
atmosfæren, når man kørte ind gennem porten fra Prinsessegade. Det var noget helt specielt.
Det viste sig at skulle blive endnu bedre.
Jeg havde bare været så heldig at få verdens bedste job. Det er der vist ikke nogen, som
kender mig, der har været i tvivl om. Når jeg gennem tiderne har fortalt om min hverdag på
Holmen, er jeg blevet mødt med dyb skepsis, om det virkelig kunne passe, alt det jeg nu kunne
berette om.
Når man taler om ”frihed under ansvar”, så dækker det 100% på hele mit ansættelsesforhold.
Jeg har haft rigtig mange sjove arbejdsopgaver, som jeg følte var en naturlig ting at løse på den
bedst tænkelige måde, men hvor taknemmeligheden fra SIF’s side har været overvældende.
Tusinde tak for den helt enormt søde, venlige og tillidsfulde væremåde. Jeg har ikke rosende
ord nok, når jeg nu og her ønsker at takke af. Det har været helt fantastisk at få lov til at arbejde
for SIF i alle disse år, også fordi jeg har været omgivet af glade mennesker, som har holdt af at
dyrke idræt på frivillig basis, og som har haft en ualmindelig positiv indstilling til tingene.
Det har ikke været en let beslutning at tage at stoppe nu, men jeg har altid været bevidst om,
at det aldrig måtte blive ”en gammel sur dame”, der sad i SIF’s sekretariat. Da her ikke er
forudbestemt pensionsalder – som inden for Søværnet – måtte jeg prøve at huske mig selv på,
den faldgruppe det var at blive ”hængende” alt for længe.
Jeg ønsker at takke hele SIF. Tusinde tak fordi I lærte mig at spille tennis. En idræt jeg har haft
enorm meget glæde af og stadig har. Tusinde tak for alle de dejlige idrætsoplevelser og sociale
sammenkomster i SIF regi. Tusinde tak til Fællesudvalgets skiftende formænd for jeres helt
utrolige tillid og dejlige samarbejde.
Jeg vil komme til at savne jer alle rigtig meget, men glæder mig også til nye udfordringer på den
private front. Jeg ønsker selvfølgelig at bevare mit ordinære medlemskab af SIF. Jeg glemmer
aldrig, da SIF ændrede sine vedtægter, som gjorde, at det blev muligt for mig at blive ordinært
medlem.

Anni
Annis afløser på sekretærposten er Marie Kaalund
Winther der har erfaringer fra rejsbranchen.
Marie vil være deltidsansat og bemande kontoret tirsdag
og torsdag mellem 09 og 12.
Marie vil være at træffe på kontoret på HIA, Nyholm i
HIA’s tidligere kontor.
Vi siger velkommen til Maria
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Årsberetning 2008 for
Søværnets Idrætsforeninger og Forsvarets Idrætsforening Holmen
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS
HÆDERSBEVISNINGER 2008
Æresmedlemmer
SSG K. B. Rasmussen
OK K. G. Ravn
OK Kristen Trap
Lederpris
O. P. Larsen, SIF FRH
”Ørnens Idrætslegat”
Jan Andersen, SIF FRH
Guldmanchetknapper
MJ Ivan B. Skov, DMI
Sølvemblem
Susanna Gråbæk, SIF ÅRH
Torben Kjærulff, SIF ÅRH
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS
HÆDERSBEVISNINGER 2008
Æresmedlem
Kent Grønholm Ravn
Sølvemblem
Torben Kiærulff, SIF ÅRH
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS
FÆLLESUDVALGS BERETNING 2008
Fællesudvalgets sammensætning og møder
1.
Udvalget har følgende sammensætning (31 DEC 2008).
Formand, valgt uden for foreningernes bestyrelse på et Landsmøde:
Søren Munk Madsen
Næstformand og formand for SIF Frederikshavn:
Ole P. Larsen
Kasserer og formand for SIF Korsør:
Gert Hansen
Udvalgsmedlem og formand for SIF København:
Peter Wulff
Udvalgsmedlem og formand for SIF Århus:
Sten Rørbæk
Udvalget har afholdt 4 udvalgsmøder incl. Landsmøde i 2008. På udvalgsmøderne har der
været følgende faste punkter på dagsordenen:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af forrige møde.
Orientering ved formanden.
Orientering ved foreningsformændene.
Orientering ved kassereren, herunder økonomi generelt.
Ansøgninger til låne- og projektkonto.
Indstillinger til hædersbevisninger.
Eventuelt.
Andre emner f.eks. deltagelse i DMI orienteringsmøder o. lign.

Koordinering af idrætsvirksomheden.
2.
SIF Landsmesterskaber er behandlet i et separat afsnit i denne beretning.
Der er afviklet SIF Landsmesterskaber i følgende idrætter m.v.:
- Badminton af FIN
- Golf af SIF KOR
- Sportsfiskeri af FIN
- Cykling af SIF FRH
Der skal lyde en tak til udvalgene, fordi de holder disse mesterskaber i hævd, især i en tid hvor
det er blevet vanskeligere at få stillet indkvartering, faciliteter, transport, m.v. til rådighed.
Samarbejdet med forsvarets og søværnets tjenstlige idræt
3.
Samarbejdets højeste niveau med forsvarets tjenstlige idræt foregår via Dansk
Militært Idrætsforbund (DMI) og er således noget indirekte. I forsvarets Idrætsudvalg (FIU)
er DMI repræsenteret ved formanden og de enkelte værn ved en repræsentant udpeget af
h.h.v. Hærens Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Søværnets Operative
Kommando. Søværnets repræsentant er orlogskaptajn Torben Kjærulf. FIU koordinerer
de tre værns tjenstlige stævnevirksomhed sammmen med Center for Idræt, som afholder
landsholdssamlinger, stævner i CISM (militære verdensmesterskaber) og Militære Nordiske
Mesterskaber.
Kontakten til og samarbejdet med DMI
4.
SIF har pr. 31 DEC 2008 følgende repræsentanter i DMI’s bestyrelse:
OK Søren Munk Madsen
OK Torben Kiærulff
SSG Karsten Pittersen
TDL Peter Wulff
Bestyrelsessuppleant: OK Kristen Trap
Søren Munk Madsen er kasserer i DMI og medlem af DMI’s forretningsudvalg.
I DMI’s øvrige ledelsesorganer er SIF pr. 31 DEC 2008 repræsenteret som følger:
Idrætsudvalg I:
Idrætsudvalg II:
Skydeudvalget:
Boldspiludvalg I:
Lovudvalg:
Dopingkontroludvalg:
Medieudvalg:

SSG Karsten Pittersen
SSG Kim Kruse Berg, Fægtning
KL Per Storm, Svømning
OS Stefan S. Nystrøm
OK Kristen Trap, formand Skydning
OK Torben Kjærulff
OK Søren Munk Madsen
OK Søren Munk Madsen
RTLG Peter Wulff
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Amatør- og ordensudvalg:
Hæderstegnsudvalg:

AM Tim S. Jørgensen
KD Henrik Andersen, suppleant
AM Tim S. Jørgensen

SIF er således rimeligt repræsenteret i DMI’s ledelse og som sådan også med til at præge
udviklingen, dels på det organisatoriske, men ikke mindst på det idrætslige område i forbundet.
DMI består af 49 foreninger med tilsammen 17.416 medlemmer, hvoraf de 2.625 (DEC 2008)
kommer fra SIF.
Yderligere oplysninger om DMI, kan søges på DMI’s hjemmeside: www.dmif.dk.
SIF medlemmer har heldigvis deltaget i mange DMI stævner og opnået gode resultater – de
bedste kan læses på siderne 12 til 14 i denne beretning. Dette forhold skal imidlertid ikke
afholde SIF fra at opfordre til endnu større opslutning om disse stævner – de kan faktisk
opfattes som ”Forsvarets Mesterskaber”, idet alt personel (civilt og militært), som er ordinært
medlem af en idrætsforening under DMI kan deltage.
Flere SIF medlemmer har tidligere, via idrætsforeningerne, lånt penge af DMI til indkøb af
idrætsmateriel – disse lån er rentefri og afdragene normalt ca. 500,- kr. pr. måned. Der har i
2008 ikke været optaget lån.
Som det fremgår, så har SIF et udmærket samarbejde med DMI, såvel på ”banerne”, som i
idrætsudvalg og bestyrelse, og der skal lyde en hjertelig tak til forbundet for såvel den nævnte
støtte, som det gode samarbejde.
Kontakten til og samarbejdet med civile idrætsforbund m.v.
5.
SIF kontakt til disse forbund foregår for en dels vedkommende via DMI – der foruden
at være specialforbund for feltsport, biathlon orientering og militær femkamp, også er
tværidrætsligt forbund under Danmarks Idræts Forbund.
SIF har endvidere samarbejde med og deltager også i andre forbunds/unioners turneringer og
arrangementer, eksempelvis Firmaklubbernes Boldspil Union, Københavns Badminton Kreds,
Dansk Sejlunion og Dansk Bowling Forbund etc.
Koordinering af økonomien
6.
Foreningerne har også i 2008 overholdt budgettet, og tildelingen til foreningerne var for
2008 som følger – 2007 tildelingen i parentes.
SIF Frederikshavn
kr. 185.000
(188.523)
SIF Århus
kr. 58.000
(66.000)
SIF Korsør
kr. 42.000
(35.000)
SIF København
kr. 137.965
(101.486)
Medlemstallet er stigende i år, alligevel opfordres foreninger og udvalg til at fortsætte
hvervekampagner rundt omkring i lokalområderne.
SIF MEDLEMSTAL PR. 31. DECEMBER
SIF Frederikshavn
SIF Århus
SIF Korsør
SIF København
I alt
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2004
1160
285
593
1106
3198

2005
915
271
549
1115
2850

2006
839
280
516
1128
2763

2007
812
259
569
985
2625

2008
862
232
416
1009
2519

REGNSKABSOVERSIGT FOR PERIODEN 2003 TIL 2007
2004
2005
2006
2007
881.366
833.100
831.523
859.107
38.783
52.263
34.564
32.753

Indtægter
SIF Landsmesterskaber
SIF Frederikshavn
SIF Århus
SIF Korsør
SIF København
SIF
medlemsblad
”Marineidræt”
SIF administration

2008
833.539
43.749

150.000
70.000
40.000
148.166
40.460

170.000
70.000
20.570
163.444
23.870

190.000
70.000
45.000
163.671
23.870

195.000
58.000
42.000
145.000
9.509

185.000
58.000
42.000
137.965
17.381

293.597

304.246

308.786

312.505

286.782

Medlemsbladet “Marineidræt”
7.
Bladet er udkommet i 4 numre (102 sider). Igen i år skal der lyde en hjertelig tak til de mange
bidragydere fra udvalgene, som har ulejliget sig med at skrive lidt eller meget om deres idræt/
hobby m.v.. Uden disse mange bidrag kunne bladet simpelthen ikke udgives.
Tak til den nye redaktør for en flot indsats i bestræbelserne for at få bladet ud.
”Dead-line” ”Marineidræt”
Nr.
3/2009
4/2009

Til redaktøren
17. AUGUST
19. OKTOBER

På gaden
Uge 36
Uge 45

Landsmøde XVI
8.
Fyldigt referat af Landsmødet kan læses i ”Marineidræt” nr. 2/09
Afslutning
9.
Fællesudvalget har været repræsenteret ved idrætsforeningernes generalforsamlinger,
ved aktive medlemmers afgang fra søværnet, ved jubilæer m.v.. Arbejdet i Fællesudvalget har
været præget af godt kammeratskab, godt humør og et fortræffeligt samarbejde, hvor det med
god vilje er lykkedes at få ”enderne til at hænge sammen”. Tak skal I have!!
Der skal også lyde en tak til de mange i udvalgene, som har støttet Fællesudvalgets arbejde,
ligesom der igen i år skal lyde en særlig tak til Anni Henriksen på sekretariatet, hun er en
uvurderlig hjælp for hele SIF, ligesom hun er god til ”at holde os i ørerne”.
Denne beretning vil blive suppleret på Landsmødet den 16. april 2009.
Husk ”Holmens mil løb” torsdag den 25. juni 2009 kl. 1830
Husk FIN’s Juletræsfest søndag den 6. december 2009
SØVÆRENTS IDRÆTSFORENINGERS
LANDSMESTERSKABER 2008
SIF har afholdt landsmesterskaber i følgende sportsgrene :
BADMINTON
CYKLING
SPORTSFISKERI
GOLF
Der har generelt været god tilslutning til mesterskaberne og referater/resultater har været bragt
løbende i ”Marineidræt”, de bedste resultater m.v. skal dog nævnes.
Badminton
Mesterskaberne blev afviklet den 29. marts på Holmen med FIN som arrangør.
Vinderne af de forskellige rækker blev:
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Herre single

1.
2.
3.

Dennis Sørensen
Brian Jensen
Anders Rasmussen

FIN
FRH
FIN

Herre double

1.
2.
3.

Peter Erichsen/Preben Jensen
Brian Jensen/Morten Hansen
Kim Rasmussen/Jan Bøgsted

FRH
FRH
FIN

Dame double

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Bolette Marott / Mia Heinecke
Hanne Bertelsen/Britta Haugan
Katja Jensen/Ann Larsen
Ann Larsen/Johnny Høyer
Bolette Marott / René Marott
Rikke B. Andersen/Dennis Sørensen

FIN
FIN
FRH
FRH
FIN
FIN

Old Boys single 1.
2.
3.

Preben Jensen
Freddy Nielsen
Kim Laugesen

FRH
FRH
FIN

Old Boys double 1.
2.
3.

Jesper Brasted/Freddy Nielsen
Kim Laugesen/Steen Jacobsen
Johnny Høyer/Svend Winter

FRH
KBH
FRH

Veteran double

1.
2.
3.

Erik Østofte/Ole B. Hansen
Tommy S. hansen/Johnny D. Madsen
Jens Nielsen/Søren Gaardmann

FIN
FIN
FRH

Veteran single

1.
2.
3.

Richard Pedersen
Jesper Bradsted
Jens Nielsen

FRH
FRH
FRH

Old Mix

1.
2.
3.

Mia Heinecke/Erik Østofte
Hanne Bertelsen/Ole B. Hansen
Karen Sørensen/Dennis Sørensen

FIN
FIN
FIN

Mix double

Tillykke til de dygtige badmintonspillere!
Sportsfiskeri
Mesterskabet blev afviklet den 16. august i København med FIN som arrangør.
Golf
Mesterskabet blev afviklet primo august på Korsør Golfklubs bane, det var det 35. i rækken.
Cykling
Mesterskabet blev afviklet den 8. – 9. september i området omkring Kettinge ved Høvelte i
Nordsjælland med FIN som arrangerende forening.
Vinderne af de forskellige rækker blev:
Enkeltstart Senior

1.
2.
3.
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Søren Alexandersen
Michael Martinussen,
Peter Parbæk,

FRH
FRH
FRH

Enkeltstart Old boys

1.
2.
3.

Palle Andersen,
Lars Nielsen,
Vagn Frandsen,

FRH
ÅRH
ÅRH

Linieløb Senior

1.
2.
3.

Søren Alexandersen,
Peter Parbæk,
Dan Bertelsen,

FRH
FRH
FRH

Linieløb Old boys

1.
2.
3.

Palle Andersen,
Lars Nielsen,
Vagn Frandsen,

FRH
ÅRH
ÅRH

Tillykke til de dygtige ryttere!
DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS
MESTERSKABER 2008
SIF medlemmer opnåede følgende resultater – kun 1. 2. og 3. pladser nævnes:
Badminton
Mesterskaberne afvikledes den 15.- 16.april i Ålborg med AKIF som arrangør.
Senior – single B

1.
2.

B. Mortensen,
L. Eriksen, SIF FRH

FRH

Senior – double B

1.
2.
3.
3.
2.
1.
2.
2.
2.

L. Andersen/L. Eriksen,
B. Jensen/M. Hansen,
E. Bøgh/S. Møller,
P. Nielsen,
P. Nielsen/J. Højer,
M. Christensen,
M. Larsen/R. Pedersen,
K. Bøgh/P. Pommerencke,
K. Jensen/P. Erichsen,

FRH
FRH
FRH
FRH
FRH
FRH
FRH
FRH
FRH

Old Boys single
Old Boys double
Super veteran Single
Super veteran double
Dame double
Mixed double

Tillykke til de dygtige spillere!!!
Bordtennis
Mesterskaberne blev afviklet 8. og 9. maj på Holmens Idrætsanlæg med Forsvarets
Idrætsforening Nyholm som arrangør.
Veteran single

1.
2.

Kurt B. Rasmussen,
Finn Storm,

FIN
FIN

DMI vandrepræmie i bordtennis, Veteran, single,
udsat af Hærens Logistikskoles Idrætsforening i 1999
Veteran Double
Veteran Hold

1.
1.

F. Storm/K. B. Rasmussen,
Forsvarets Idrætsforening Nyholm

FIN

Tillykke til de dygtige spillere!!
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Cross Country
Mesterskaberne blev afviklet i Slagelse 25. september med SNGI som arrangør
Kvinder 4 km

2.

Maria Hansen,

KOR

Tillykke til den dygtige løber!!!
Cykling
Mesterskaberne blev afviklet i Jonstruplejren 03. juni med Idrætsforeningen Flyvevåbnets
Officersskole som arrangør
Linieløb Veteraner (60,0 km) 2.
Palle Andersen,
Enkeltstart senior (20 km)
3.
Søren Alexandersen,
Tillykke til de dygtige ryttere!!

FRH
FRH

Landsskyttestævne
Landsskyttestævnet blev afviklet på Søværnets Grundskole og Hanebjerg Skyttecenter den 3. –
5. oktober med Forsvarets Idrætsforening Nyholm som arrangør.
Grovpistol:
Individuel (Skydning nr. 4)
3.
Thomas Trap,
Hold (Skydning nr. 4a)
3.
SIF FRH
Militær Hurtigskydning – Individuel
1.
Thomas Trap,
Grovpistol + Grovpistol Militær Hurtigskydning – Individuel Thomas Trap

KOR
KOR

DMI vandrepræmie nr. 18 i Grovpistolskydning Helmatch – Individuelt.
Udsat af Dansk Militært Idrætsforbund 1993
Til lykke til de dygtige skytter!!!
Golf
Mesterskaberne blev afviklet på Århus Ådal og Skanderborg Golfbaner den 2. – 3. september
med SIF ÅRH som arrangør.
Ungsenior, individuel

1.
3.

Henrik Skovhus,
Michael Christoffersen,
Tillykke til de dygtige spillere!!
Søværnets Idrætsforeningers
Sekretariat

Sekretær:
Anni Henriksen, SIF sekretariat,
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT
A.H.VEDELS PLADS
1439 KØBENHAVN K.
TLF. 3266 4233

Søren Munk Madsen
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ÅRH
ÅRH

Idrætsleder på Holmens Idrætsanlæg
Til orientering er der sket store ændringer på Holmens Idrætsanlæg. Jens Thanning blev
pensioneret pr. 1. april og, SIF er blevet bedt om at flytte derfra pr. 1. maj.
MEN!! Helt slut er det nu ikke. Forsvaret har ansat Bolette Olsen som idrætsleder med virke fra
SIF’s tidligere kontor. Bolette fornemmeste opgave bliver at få forsvarets personel ”fit for fight”,
bl.a. via en sund kost og sunde motionsvaner.
SIF byder Bolette velkommen og håber på et godt samarbejde fremover.
Med venlig hilsen

Søren Munk Madsen
FM Søværnets Idrætsforeninger

Bolette Olsen
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Søværnets Badmintonklub i København
Vor klubturnering blev, lige som sidste år afviklet over 4 tirsdage, med pause i uge
7
Det gik nogenlunde efter spilleplanen, bortset fra et par enkelte kampe, som måtte
scratches grundet en skade og anden sygdom.
Resultatet:
HSA:
Klaus Hjorth
Dennis Krabbe Sørensen

HSOB:
Kim Laugesen
Steen Jacobsen
Ole B. Hansen

HD:
DD:
Kim Laugesen/Steen Jacobsen
Ellen Stage / Mia Hjorth Heinecke
Tommy S. Hansen / Dennis Krabbe Sørensen Hanne Bertelsen / Britta Haugan
Jørgen Bendtsen / Benny Junker
MD:
Hanne Bertelsen / Kim Rasmussen
Mia Hjorth Heinecke / Erik Østofte

Et lille udvalg af vinderne
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Sæsonen i KBKr er gået lidt op og ned, nogle kampe har der været fuldt hold, og andre har det
knebet lidt med besætningen. Skader har været en af grundene.
Det til trods tror jeg, at vi holder skansen og bliver i rækken igen næste år.
Det blev til en 6. plads med 6 point.
Vi har i den forløbne sæson spillet 3 venskabskampe mod Ellens, kolleger og det har været
rigtig hyggeligt. Vi slutter sæsonen med endnu en kamp tirsdag den 12. maj, og håber at det
kan fortsætte også i næste sæson
Tirsdag den 11. marts havde vi medlemsmøde, desværre var vi ikke så mange, men det er jo
tendensen alle vegne.
Det nye udvalg består af:
Formand Mia Heinecke
Kasserer Johnny Madsen
Udvalgsmedlem Erik Østofte
Udvalgs medlem Bolette Marott
Holdkaptajn Veteraner Jens Søgaard

På vej hjem.

SIF mesterskabet blev i år afviklet i Frederikshavn. Det er en hyggelig men også meget lang tur
i tog derop, men det føles endnu længere på vej hjem
Som sædvanlig var der gjort rigtig meget, for at vi skulle hygge os og have det rart.
Der var lækkert morgen- og frokostbord i hallen om lørdagen.

Fællesspisning i hallen
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Det er jo svært at rejse og skulle i gang på banerne, efter at have hygget sig over maden, men
det var jo badmintonen der var årsagen til besøget, så selvfølgelig gik vi til den på banerne.
Også aftenarrangementet var som sædvanlig i top.
Flot stykke arbejde og mange tak fra os for en hyggelig weekend tilbragt i det nordjyske.
Tirsdag den 26. Maj afholder vi Anders Open, vor sæsonafslutning.
Vejret skulle meget gerne holde, for vi planer på at slutte af med en gang grillmad.
Kalender
Venskabskamp
12. Maj 09
Anders Open 26. Maj 09
KBKr turnering
Sep. 09 – apr. 10
Juleturnering
ultimo nov. 09
Husk også at besøge vor hjemmeside www.sif-idraet.dk/badminton

Mia Heinecke

Flere spillere på vej hjem i toget mod København
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SIF Aarhus Badmintonudvalgs beretning fra SIF Badminton Landsmesterskab 2009
afholdt af SIF Frederikshavn Badmintonudvalg den 28. marts.
SIF Aarhus Badminton (AB) deltog den 28. marts med 3 spillere, hvilket er det laveste antal
deltagere fra SIF AB i min tid som udvalgsformand. Ikke desto mindre hyggede vi os i samvær
med vores gode venner fra Frederikshavn og Holmen. Det var et velforberedt stævne set lidt fra
sidelinjen, da jeg ”kun” deltog i en heppekorskapacitet grundet en tennisalbue.
SIF AB’s spillere var: John Jensen og Leif Frederiksen (herre double) samt Peter Mouritzen der
partnerede op med en lånt spiller fra Frederikshavn også i en herre double.

Peter fik en 3. plads, hvilket var godt gået af dem begge, da de aldrig havde spillet sammen før.
Spillet gik ikke helt efter John’s hoved, og på billedet har vi endegyldigt bevis for, hvor hidsig
John kan blive, når ketsjeren ikke vil, som han vil.

Til slut vil jeg gerne takke Frederikshavn for et godt, sjovt og veltilrettelagt stævne. Maden var
perfekt, stemningen var perfekt. Alt i alt svært at leve op til men jeg må jo forsøge, da det er
SIF AB, der har stafetten i 2010. Datoen er ikke fuldstændig fastlagt, da jeg forsøger at få det til
at passe med både hal, Gardergård og helligdage. Et forsigtigt gæt kan blive lørdag d. 8. maj
2010, så sæt et tentativt kryds i kalenderen på denne weekend.

Susanna Graabæk
formand
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SIF Frederikshavn Cykling
Cykeludvalget
15-02-2009
Referat af generalforsamlingen afholdt den 12. februar 2009
Formand bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer.
Bestyrelsens forslag til dirigent blev vedtaget, Viggo tog ordet og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor var beslutningsdygtig og oplæste dagsordenen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
Herunder følgende emner:
1. Oplysning om bestyrelsens beslutning ang. årets kontingent.
2. Oplysning om bestyrelsens beslutning ang. div. tilskud.
Formanden afgav beretning hvori han opridsede årets gang i cykeludvalget samt
hans forventninger til året 2009.
Fra beretningen kan følgende nævnes
Klubben skal i år afholde DMI mesterskabet i landevejscykling, den 9. og 10. juni.
og udvalget er så småt i gang med at planlægge arrangementet og har udpeget
et par ruter nord for Frederikshavn. Udvalget efterlyser medhjælper til dette
stævne.
SIF mesterskabet bliver afviklet ved Dråby med SIF Århus som arrangør. Dato er
ikke fastlagt men det forventes at blive medio maj måned.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for den
kommende sæson til godkendelse.
Kasseren fremlagde revideret regnskabet for år 2008. Regnskabet blev vedtaget
med applaus. Kasseren fremlagde derefter budget for 2009.
4. Fastlæggelse af omfang og størrelse af støttebeløb i.f.m. deltagelse i
motionscykelløb.
Generalforsamlingen vedtog at klubben yder støtte til startgebyr (50 %) ved
følgende motionsløb i 2009
1. Rødspætteløbet
2. Jyske ås
3. Nordjylland rundt
4. Markedesløbet
5. Skallerup Klit
Til
6. SIF Landsmesterskabet
7. DMI Landsmesterskab
ydes et tilskud på 100 %.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag var indkommet.
Marineidræt 2/2009 side 18

6. Valg af bestyrelse, revisor og supleanter.
Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
a. Kurt Berg Larsen
b. Ole Sørensen
Suppleant:
Knud Lundegaard.
Revisorer:
Revisor 1. Knud Lundegaard.
Valget til bestyrelsen og den efterfølgende konstituering mundede ud i følgende
uændret bestyrelse:









Formand.
Næstformand.
Kasserer.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Suppleant 1.
Revisor 1.
Revisor 2.

Henrik Hugger
Peter Drejø
Viggo Nielsen
Kurt B. Larsen
Ole Sørensen.
Knud Lundegaard
Knud Lundegaard
Carsten Nordahn

(ETE)
(FME)
(DGL)
(LSE)
(KME)
(KME)
(VKDK)

7. Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner behandlet:
 Formanden oplyste at bestyrelsen har oprettet et lagersalg hvor udvalgte
forbrugs varer vil blive sat til salg, en salgsliste blev udleveret til medlemmerne.
Ønsker medlemmer at se listen eller købe en varer, henvender man sig blot til
formanden.
 Formanden spurgte om der igen i år er stemning for at cykeludvalget håndtere
”Vi cykler til arbejdet kampagnen”, Alle var klar til at yde en indsats så vi er
klar. OPLOGs ledelse har tilkendegivet at OPLOG vil afholde udgifterne til
startgebyret for medarbejdere i OPLOG. Formanden opfordrede medlemmer
ansat i andre organisationer om at søge deres ledelse om en tilsvarende ordning.
 Formanden oplyste om den aktuelle status på DMI mesterskaberne.
 Formanden anmodede nogle af de tilstedeværende om at overtage
arbejdet med at finde sponsorer da det gamle sponsorudvalg ”er kørt træt”.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at beslutte om en mindre pakke,
eller en mindre rytterkreds, skal prioriteres hvis det fulde beløb ikke kan rejses.
 Det blev vedtaget at sæsonen på landevejen starter med en tur af DMI ruten
fredag den. 17. april. Kl.13:00
Efter dagsordenen takkede formanden for god ro og orden og generalforsamlingen
sluttede med applaus
Efterfølgende var der almindelig kammeratligt samvær og udveksling af meninger.

Viggo Nielsen
Dirigent

Henrik Hugger
Formand
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Referat af SIF FRH generalforsamling afholdt 2008-03-10 i Cafeteriet Flådestation
Frederikshavn
SIF Frederikshavn afholdt 2006-03-10 generalforsamling med følgende dagsorden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Behandling af forslag.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsen
Formand
Næstformand
B-medlem
B-medlem
Kasserer
B-suppleant
B-suppleant

O.P. Larsen
Anders Larsen
Britta Thomsen
Thomas Jensen
Willy Kristiansen
Jan Sørensen
Claus Pape

g) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor
Thorkild Carlsen
Revisor
Viggo Nielsen
R-suppleant
Finn Egebjerg

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

h) Eventuelt
Ad. pkt. a – Valg af dirigent.
Ib Hjorth blev valgt.

Ib Hjort fungerede som Dirigent

Ad. pkt. b – Beretning ved formand O.P. Larsen.
Først vil jeg gerne ønske alle rigtig hjertelig velkommen til SIF FRH GF 2009 En særlig velkomst
skal der være til Anni Henriksen.
Igen kan jeg indlede med at sige, at det har været et godt og travlt SIF ÅR, det skulle gerne
fremgå af min beretning og beretningerne fra de enkelte udvalg.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder plus møder med de 2 udvalgs bestyrelser vedrørende
budgetter og øvrige aktiviteter.
Jeg vil igen påpege vigtigheden af budgetmøderne, som vi afholder med de respektive
udvalgs bestyrelser - udover at vi får budgetforslag fra de enkelte udvalg får vi også ajourført
medlemslister og materialelister. Vi får endvidere diskuteret ønsker og behov.
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Grundet vores gode forberedelse, har vi kunnet dokumentere vore behov over for FU for
tildeling af midler, og vi har stort set fået, hvad vi har anmodet om. Vi har således fået tildelt ca.
200.000 kr. fra FU. Løbende har der også været mulighed for tildeling af ekstra bevillinger, lad
mig her bare nævne FLOOR BALL udvalget, som så dagens lys i 2008.
I forbindelse med udnævnelse af sergentelever har SIF FRH udelt en elevpræmie bestående af
et stormglas. Præmien tildeles den elev, som har gjort en særlig indsats i idræt.
Jeg har tidligere fremhævet, at jeg betragter os som en velhavende forening, ikke alene på
tildelte midler, men også taget i betragtning, med den adgang vi har til det meget fine og
velholdte materiel og faciliteter, som SVN FRH stiller til rådighed til fri afbenyttelse. Det har dog
vist sig, at vi ikke er så velhavende som før antydet, og faciliteterne ikke er så fine, idet aerobic,
som er det udvalg, som har haft den største fremgang, har virket under nogle kummerlige
forhold, først blev de smidt ud af hallen på SSG for derefter at starte op på første sal ude i BYG
66/67. Desværre skulle værksted Danmark selv benytte lokalerne fra uge 8. Aerobic skal have
stor ros for, at de ikke har opgivet.
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 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.
Uden den lokale støtte ville mange aktiviteter blive særlige besværlige måske helt umulige
at gennemføre. Det er især vigtigt og i særdeleshed i relation til den nye struktur, at
myndighederne spiller med.
”Marine Idræt”.
Jeg gik tilbage i mine tidligere beretninger og kunne konstatere, at de sidste 4 år har jeg
kritiseret Marineidræt/ SIF hjemmeside. Det behøver jeg ikke gøre i år, for det har vist sig,
at det var en yderst fornuftig beslutning at bede Claus Gustafsen om at overtage erhvervet
som redaktør på bladet. Jeg vil dog gerne opfordre til, at vi alle bliver lidt mere skrivende, og
indlæggene bliver sendt til Claus, således de overholder deadline.

O. P. Larsen aflægger beretning

Nu vil jeg, som det er kutyme, give ordet til de enkelte udvalg:
12 udvalg, aerobic, badminton, boldspil, bowling, cykling, floorball, golf, petanque, sejlsport,
sportsfiskeri, skydning og tennis, aflagde beretning.
Alle udvalg havde haft en god sæson. Flere udvalg efterlyste dog yngre medlemmer.
Formanden fortsatte sin beretning.
Generalforsamlingen har nu hørt om Idrætsaktiviteterne i SIF FRH, og kan selv på den
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baggrund konstatere, at der er puls i SIF FRH, og at SIF FRH lever i bedste velgående, og
er i god form. Det er vi, fordi vi har 12 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. Bestyrelsen sætter pris på
det stykke arbejde, som de enkelte udvalg står for, og at udvalgene hviler i sig selv uden vores
indblanden.
SIF FRH lever også, fordi der trods alt er en god og vedholdende støtte fra myndigheder i
Frederikshavnsområdet. Det er påskønnet meget, og fra SIF FRH skal der lyde mange tak til
alle herfor.
Som vi hørte i sejlsportsudvalgets beretning, har de haft travlt dels med Forsvarsmesterskaber
og de militære verdensmesterskaber i Sønderborg og dels med det meget stort anlagte
arrangement, hvor KDY havde bedt FRH sejlklub om at være vært ved Danish Open Match
race. 3 store stævner, hvor vi kunne lære en hel masse, til gavn når vi selv skal være vært ved
nordisk mesterskab i sejlads i 2010 her i FRH
Men inden da har vi hørt fra cykeludvalget, at de er vært ved DMI mesterskabet, som afholdes
over to dage i juni. Til efteråret skal SIF FRH være vært for DMI i Cross Country.
Det er glædeligt, at vi i den grad markerer os, når der skal afholdes stævner. Det er også
glædeligt, at de stævner vi har afholdt altid har været forbundet med udøvernes store
tilfredshed, et forhold vi kan være meget stolte af, det er også dejligt, at vi bliver husket på den
positive måde.
Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Alle
har ydet en stor indsats, det har været svært i det forgange år 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
Ad pkt. c – Regnskab.
Kasserer Willy Kristiansen fremlagde regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.
Ad pkt. d – behandling af forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. e – Fastsættelse af særlige kontingenter.
Intet at bemærke.
Ad pkt. f – Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand O.P. Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Britta Thomsen blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant Jan Sørensen og
bestyrelsessuppleant Claus Pape blev begge genvalgt.
Ad pkt. g – Valg af revisor og revisorsuppleant.
Thorkild Carlsen blev genvalgt som revisor.
Finn Egebjerg blev genvalgt som R-suppleant.
Ad pkt. h – Eventuelt.
Bent Råbjerg blev hædret med SIF manchetknapper i guld for sin indsats indenfor SIF FRH
bowling.
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Anni Henriksen SIF KBH var inviteret til SIF FRH generalforsamling. O.P. Larsen takkede
Anni Henriksen for den store indsats, hun har ydet indenfor SIF og den hjælpsomhed og
velvillighed, som hun altid har vist os her i Frederikshavn.
Anni fik et stormglas.

Tommy fra Spinning og Aerobic kom med deres
indlæg

Kim E. Hansen påpegede problematikken omkring medlemskab af SIF / og en anden
idrætsforening.
Der er fx en person, som spiller badminton i Hjørring og gerne vil spille golf i Frederikshavn.
Problemet blev drøftet, og der var enighed om, man kan være medlem i flere
idrætsforeninger.
Anni Henriksen oplyste dog, at man kun kan blive trukket for et medlemskab over lønsedlen,
men at man så får tilsendt et girokort, hvis man er medlem i 2 foreninger.
Willy Kristiansen oplyste, at der er givet tilskud til 6 personer, som har været i Sverige og
løbe halvmaraton. Dette vil muligvis afstedkomme, at der bliver oprettet endnu et nyt udvalg
under SIF FRH.
Anni Henriksen takkede for gaven. Hun sagde, at det altid har været en fornøjelse af arbejde
sammen med SIF FRH.
Formanden meddelte, at SIF aktivitetsdag efter al sandsynlighed vil blive afholdt 19. juni i
samarbejde med OPLOG FRH Personaleforening, som denne dag afholder sommerfest for
OPLOG FRH personel.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
slut.

En del af fremmødet

O. P. Larsen
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Referat af SIF KOR generalforsamling afholdt 2008-03-05 i Cafeteriet Flådestation
Korsør

Formanden bød velkommen til den 22. 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.
BERETNING 2008 SIF KOR 5. MARTS 2009

Jeg vil starte min beretning med at beklage min afgang som formand i utide, men efter min
afgang fra Korsør, føler jeg, at jeg hele tiden har bevæget mig længere og længere væk herfra
og efterhånden næsten helt har mistet følingen med, hvad der foregår, både tjenstligt og
idrætsmæssigt set. DET GÅR IKKE, kan jeg se. Derfor har jeg taget beslutningen nu. Men, når
det er sagt, vil jeg samtidig nævne, at jeg siden SIF KOR blev oprettet i 1987, har haft mange
gode timer og oplevelser i foreningens regi. Det har været en stor glæde, og jeg håber at kunne
opleve endnu flere fremover.
Jeg sagde sidste år, at vi i SIF KOR var ca. 570 medlemmer, det var vist lidt optimistisk og ca.
100 over det egentlige tal. Der var pr. OKT 2008 i alt 2.519 i hele SIF, hvoraf vi stod for de 416.
Det er stadig en lille nedgang, og i Fællesudvalget har vi budgetteret med et mindre underskud
for 2009. På budgetmødet i NOV ønskede alle fire foreninger et øget tilskud, men for at holde
sammen på midlerne, blev foreningerne tildelt det samme beløb, eller meget tæt på, som sidste
år.
MARINEIDRÆT har nu fået ny redaktør. Det er Claus Gustafsen fra OPLOG FRH, og hans
e-mail er: webmaster@sif-idraet.dk
Jeg skulle hilse og sige, at han meget gerne modtager indlæg, som vedrører den daglige idræt,
og gerne med billeder.
Jeg har igen i år ikke hørt fra ASO udvalget, ud over at de stadig spiller bowling. Dog har de
henvendt sig for at høre om SIF ville yde et tilskud til noget ski-ferie i Sverige, som skulle være
for interesserede på ASO. Der var flere, som syntes, det ville være en god ide. Men jeg har
afslået, med den begrundelse, at det mere lignede en privat tur, og intet havde med SIF at gøre.
Da vi ikke har mange midler til rådighed, synes jeg vi skal være varsomme med at bruge penge
til andet end vores idræt.
Badmintonudvalget
Fra Cykeludvalget, som kalder sig: Cykelmaskinen, har jeg modtaget følgende:
klubben har ca 20 medlemmer. Og det koster 120 kr om året.
Jeg kan sige at der pt kører 4 til 5 hold spinning om ugen, op til 9 personer ad gangen.
Den 15. januar var der marton-spinning i Fitness-Korsør (ved Noret) 3timer blev det til. det var
også i Korsør Posten.
Nogle hold stopper til april, for i stedet at cykle landevejs-cykling, som nok bliver om onsdagen
kl. 13.00. men det er ikke helt på plads endnu.
Der har været givet tilskud til nogle få motions-løb sidste år, ca. 50 - 100 kr. pr løb.
Der skal bla. køres ”Storebæltsløb 90km” og ”Sjælland rundt 315km” og ”Sjælland på tværs
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197km”
Venlig Hilsen

Allan S Nielsen (Næstformand i ”Cykelmaskinen”)
Flugtskydning. Flugtskytterne har i år desværre kun deltaget i DMI, som blev afholdt
Golfudvalget:

SIF-KOR-GOLF 2008

Det er altid en god ide lige at se bagud, når man ønsker at opstille en plan for hvordan man
håber at fremtiden vil forløbe. Det første man lægger mærke til er selvfølgelig om den plan
man stillede op for året før, er lykkes. I vores ”lille” forening må man jo heldigvis sige at der
var få ting der ikke lykkes som planlagt. Disse emner var, forøge vores medlemstal. Vi forblev
status quo(19). Finde datoer hvor vi alle kunne spille. Vores fleksible arbejdsplads kastede
altid med arbejdsopgaver for nogle, der bare ikke kunne undværes. Fastholdelse af de ældste
i foreningen. Det bliver svære for enkelte at opretholde fysisk niveau, hvilke truer med afgang,
som igen udhuler vores historie fra dengang vi var en ren søværns afdeling. Og ikke mindst, så
lykkes det igen ikke nogen af vores spiller at komme helt til tops i hverken landsmesterskaberne
eller danmarksmesterskaberne. Ved DMI havde vi dog 1 mand i førerbold, men regn og blæst
sendte ham(Anton) til tælling. Det lykkes dog Michael Christoffersen at komme fra baghjul
og besætte en meget flot 3. plads. Det var så dårligt vejr, at den førende spiller gik ”ind” efter
9 huller. Det fortæller noget om hvor dårligt vejret var og hvor flot den 3. plads egentlig er.
Tillykke til Stoffer. Vores egen turnering over 4 runder, sluttede ikke på ”fremmed” bane som
for vane. Det tillod vores økonomi os ikke. Men en flot efterårsdag i Korsør med ”Gammeldavs
oksemørbrad” kunne også bære vores afsluttende arrangement. Golf skulle der jo lige spilles
først, inden velfortjent forplejning. Igen i år var der spænding til det sidste. Flere spiller kunne
”løbe” med titlen som Årets spiller og vel og mærke spiller på forskelligt niveau. Det ser virkelig
ud som om vi har fundet er turneringsform der passer på alle. Anton kunne genvinde trofæet
da hans værste modstander selv spillede sig ud at kapløbet. Det hindrede dog ikke Anton i kun
at spille få slag over banens par, hvilket bekræftede at han var Årets bedste spiller. Også her
tillykke til ham.
Foreningen afsluttede dagen/året med at finde en afløser til bestyrelsen for Anton. En gammel
kending overtager(Henrik Jellinghof) og sammen med Stoffer driver de nu afdelingen. Sidste nyt
fra dem er at vi ikke skal forvendte at komme i gang før sidst i april, starten maj.
Så kære golf kammerater af den bedste slags. 2009 ”Here we come”.
Skydeudvalget. Så vidt jeg ved, har der ikke været nogen aktivitet i året. Det er desværre gået
i stå efter Dan blev syg. Jeg ved der var et par stykker, som meldte sig i SIF, og de skød også i
Korsør, men om de stadig er aktive, ved jeg ikke.
Sportsfiskerne har i året afholdt 13 point ture. Der er blevet fanget godt med fisk på de fleste
dage, der er kun 2 kyst ture med 0 fisk. Efter årets sidste tur kunne Gert kåres som vinder med
Søren, Jes, Kurth og Henrik på de følgende pladser. Vi har desuden deltaget i de to ørreddage
forår og efterår, men uden de helt store resultater. Da vi som regel kun er 3 – 4 deltagere, har
vi ikke mange chancer mod de store foreninger. Den årlige match mellem Slagelse, Høng og
SIF KOR på Øresund, foregik i FEB i hård vind fra vest. Der blev fanget godt med fisk ca. 80
– 90 stk. på dagen. Den største fik Jes sidst på dagen, en fin dame på 19,5 kg, men da han
fiskede for Slagelse, hjalp det jo ikke os. Desværre manglede vi 3 mand til holdet, så vi måtte
denne gang tage til takke med 3. pladsen. Slagelse fik 44,7 kg., Høng 42,0 kg., og vi endte på
31,3 kg. Vi plejer at have en nytårstur på Storebælt med to ovennævnte foreninger, men det
ændrede vi til en efterårstur efter fladfisk. Desværre var der nogle misforståelser, hvem der
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skulle arrangere, så det endte med båden en tur fra Rørvig og en fra Korsør. Turen fra Rørvig
blev noget af en skuffelse. Kun få fisk på dækket, men skipper havde tilfældigvis lidt til overs
fra dagen i forvejen, som han gladelig delte ud af. SIF mesterskabet blev afholdt af KBH, og
som sædvanligt et godt arrangement. Individuelt blev Jes SIF mester, 2. pladsen gik til Jesper
Nielsen, FRH og 3. pladsen gik til Jørgen Hansen, KBH á point med Gert, som dog fik præmien
for den mest bemærkelsesværdige fangst. Korsør fik igen holdpokalen hjem, efter flere års
fravær.
Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne for det arbejde og
den tid I bruger på at holde foreningen kørende. Også en tak til alle der har deltaget både på
lokalt plan og for at repræsentere SIF KOR til diverse stævner.

Gert Hansen
Formand
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Beretningen blev godkendt uden anmærkninger.
Regnskab.
Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
Forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Der blev ikke foretaget ændringer.
Valg til bestyrelsen.
Formand		
Peder Madsen
Valgt til 2010
Næstformand Anton Andersen
Ej på valg
Kasserer		
Anita Christensen Valgt til 2011
B-medlem		
Niels Jansson
Valgt til 2011
B-medlem		
Ingolf Knutsson
Valgt til 2010
B-suppleant		
Benny Mortensen Valgt til 2010
Da der i første omgang ikke var noget emne til formandsposten, valgte
generalforsamlingen at udsætte valget til senere på mødet. Efter en del
forhandlinger kom man frem til resultatet, som ses ovenfor, bl.a. takket være
formanden for SIF Fællesudvalg, Søren Munk Madsen, som havde valgt at besøge
os ved generalforsamlingen.
Valg af revisor.
Revisor
Jes Hansen
Valgt til 2010
Revisorsuppleant		
Ledig
Eventuelt.
Søren M. Madsen gjorde rede for tanker om en evt. ændring af strukturen i SIF, og
henstillede til, at man deltager i SIF Landsmøde samt DMI repræsentantskabsmøde
i APR.
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
Sportsfiskeri SIF KOR
Så er sæsonen så småt startet op, og vi lagde ud med at deltage i den årlige
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”Gyldne Kejs”. Der var i år ikke mange fisk til indvejning, 7 - 8 ørreder og kun en
torsk. Desværre var det ikke os, som skulle hente præmier denne gang
18. april var vi på Leje Odde fra morgenstunden. Henrik mærkede et par fisk lige
i starten, men han fik ikke landet nogen af dem. Det gik bedre for Kurth, idet han
efter en times tids fiskeri kunne prale med en lille fed ørred på 45 cm. I løbet af
dagen fangede Søren 2 skrubber. På trods af, at det var perfekt vejr, skete der ikke
mere, mens vi var til stede. Men vi fik da taget hul på sæsonen.
SIF Landsmesterskab i sportsfiskeri 2009.
Afholdes af SIF KOR den første weekend i september måned.
Indbydelse udsendes inden udgangen af maj.
DMI Flugtskydning 2009.
Husk at der er DMI Flugtskydning den 9. og 10. juni i Ålborg

Gert Hansen
SIF Frederikshavn Floorball Klub (SFFK)

Så kom der langt om længe en floorball klub ind under SIF Frederikshavn. Efter et lille års
træning i VKDK’S Fut tid om fredagen, lykkesdes det at få samlet en bestyrelse, som vil forsøge
at løfte opgaven omkring holdet.
Bestyrelsen består af:
Mads Damsgaard (formand)
SSG, Per Nymark (Kasserer)VKDK KOP,
Lars Eriksen (Bestyrelsesmedlem) 2 ESK,
Paw Nielsen (Bestyrelsesmedlem) VKDK PLG1.
Vi har deltaget i en firma turnering arrangeret af floorball klubben Bulldogs, og efter den sidste
spillerunde kunne det konstateres, at vi havde nået vores målsætning. Vi startede i gruppespil
og kvalificerede os til A puljen. Her fik vi noget at se til, men en enkelt sejr og 3 knebne nederlag
viste trods alt, at vi godt kunne være med. Vi endte desværre sidst i den bedste halvdel, men
bare det at starte med at kunne komme i A slutspillet viser, at træningstimerne er blevet brugt
flittigt. Dette et tilfredsstillende resultat, da næsten alle på holdet først er startet med floorball
denne sæson.
Klubben har pt. 25 medlemmer, men bestyrelsen håber meget, at der på sigt kommer så
mange medlemmer, at vi har mulighed for at stille 2 hold i næste sæson.
Træningstiderne er nu endelig blevet fastlagt. Der trænes fredag fra 14.00-15.00, med mulighed
for at deltage i Fut fra 12.00-14.00, såfremt pladsen tillader det. Der er fast træning Søndag
formiddag 10.00-12.00, hvor vi håber at kunne få nogle træningskampe med Victor eller Orskov,
som har vist interesse herfor.
Alle som har interesse for at dyrke lidt motion (og det får man rigelig af i denne sport !!), kan
henvende sig hos en fra bestyrelsen og høre nærmere.
Håber at se rigtig mange nye ansigter fremover. Vel mødt.

Paw Nielsen
Bestyrelsesmedlem.
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SIF Frederikshavn Aerobic

Nu sker det endelig….
Først var vi i Søværnets idrætshal, så røg vores tid der.
Så fik lov til at låne det gamle elværksted i bygning 67 indtil uge 8.
Så flyttede vi ind i bygning 5 hvor sæsonen sluttede den 28. april.
Nu sker det endelig….
muren imellem de to lokaler i bygning 5 bliver væltet i starten af maj måned, og vi får et større
lokale. Et lokale der er utroligt stort behov for, idet tilgangen til aerobic udvalget er eksploderet
i den forgange sæson med over 20 tilmeldte, samtidig med at spinning melder om 3 fyldte
hold med mere end 40 deltagere. Det var således nødvendigt før jul at indkøbe 5 ekstra
spinningcykler.
Vi glæder os allerede til at komme i gang efter sommerferien i de nye omgivelser, hvor der plads
til endnu flere.
Efterårssæsonen starter i uge 36.
Opslag med gymnastik og spinningtider kommer i august.
Vi glæder os.
Aerobic / Spinning Afdelingen
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SIF Frederikshavn Sejlsport

Så er sæsonen begyndt.
Den startede med standerhejsning den 2. april, de første både var i vandet, og vejret er flot.
Formanden bød de fremmødte velkommen. Inden standerne blev sat, var der gode råd
til, hvad det var sejlerne skulle øve sig i, for at opnå gode resultater, når de skal deltage i
onsdags kapsejladserne med Frederikshavns sejlklub samt gøre sig forhåbninger om at vinde
Forsvarsmesterskabet, der afholdes i København først i august. Der er også her muligheder for
at kvalificerer sig til det militære landshold.
For vores kajak roere er der også sket fremskridt, idet vi nu har fået vogne, så det bliver lettere
at transportere kajakkerne hen, hvor man har sikkert vand at øve sig i.
Efter at standerne var sat, var der de sædvanlige pølser, der blev ristet på den store grill og
snakken gik med drømme om den forestående sæson.

Willy Kristiansen

Willy aflægger beretning ved SIF FRH generalforsamling
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SIF Frederikshavn Petanque

SIF FRH Petanque forbereder vores sæson-start, og som sædvanlig har vi en travl arbejdsdag
foran os. Vi var 10 medlemmer, der var mødt op for at gøre banerne klar til sæsonen. Der skulle
også laves plankeværk og plantes blomster, fejes og sættes måltavler og nye snore op, så der
gik næsten en hel dag, men alt blev klar til den nye sæson.

Henning Jørgensen

Marineidræt 2/2009 side 30

SIF FRH petanque har startet sæsonen 2009 med kanon-salut og champagne.
Der var mødt 24 medlemmer op til vores første petanque dag. Efter det formelle var overstået
og gensynsglæden var godt overstået, var der tid til at spille lidt petanque på vores nye banebelægning, som LSE har været så venlige at bevilge til os. En stor tak for det.

Henning Jørgensen
SIF Landsmesterskab i Sportsfiskeri

SIF landsmesterskab i Sportsfiskeri
afholdes 4. til 6. september i Korsør.
Mød op og vær med til at gøre det til
et godt arrangement.
Marineidræt 2/2009 side 31

Referat fra FIN´s (Forsvarets Idrætsforening Nyholm) generalforsamling tirsdag den 17.
marts 2009 på Søværnets Officersskole, Holmen.
Formanden bød velkommen til FIN´s generalforsamling.
Valg af dirigent:
Axel Svendsen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet samt, at den var beslutningsdygtig.
Formandens beretning år 2008
Idrætsforeningen havde ved årsskiftet under 1000 medlemmer. Desværre har vi igen i år 2008
haft en svag tilbagegang i medlemstallet. Vi har ellers fået en større potentiel medlemsskare.
Tilbagegangen ses endda i de udvalg, der giver tilskud til diverse aktiviteter.. Det er kun et
fåtal af foreningens medlemmer, der er meget aktive og viser flaget udadtil. Vi ser vor tids
”Tordenskjolds soldater”
Bestyrelsesmedlemmerne har hver især kontakt med de enkelte udvalg og koordinerer gennem
året foreningens samlede aktiviteter, dels i Søværnets Idrætsforening og DMI og dels i andre
idræts sammenslutninger. Vi har i bestyrelsen, med kun seks aktivt tjenestegørende samt fire
pensionister og en studenterrepræsentant, i årets løb arbejdet med tanken om at sammenlægge
udvalg. Dette for at få mere direkte kontakt og bedre kommunikation med underudvalgene.
Ideen blev ikke gennemført - Vi mener, at det er en mentalitetsændring der er sket, hvor man i
Forsvaret flytter fra stilling til stilling og derved ikke får et tilhørsforhold til den enkelte forening
eller det enkelte udvalg. Arbejdsbyrden for hver enkelt ansat er større i dag i forhold til for bare
fem år siden. Mentaliteten er gået mod kvalitetstid og effektivitet. Min personlige opfattelse er,
at flere og flere går væk fra holdsport og benytter fitnesscentre og sololøbeture som træning.
Disse former for motion kan lettere indpasses i den enkeltes travle hverdag, men forudsætter
ikke medlemskab af en idrætsforening.
En af mine og CSG Erik L. Madsens Kæpheste har været oprettelse af et idrætsudvalg eller
”brugerudvalg” på Holmen. Et udvalg der kunne varetage fælles interesser overfor bl.a.
Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Center For Idræt etc.. En ide jeg håber, den
nye bestyrelse vil arbejde videre med. Tingene fungerer ikke optimalt i dag. I øjeblikket har
Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste(LSE) smækket kassen i og jeg håber ikke, at
FBE´s ting brækker ned. Man vil gerne have indtægter fra brugere af faciliteterne, men haver
ingen penge til reparationer. Med ansættelse af ny civil idrætsmedarbejder direkte under Center
For Idræt/FSU vil reparation af idrætsmateriel etc. .måske bedre kunne lade sig gøre.
Den nye idrætsmedarbejder kan blive en god sparringspartner for foreningens tjenestegørende
medlemmer. Det ligger fast at den nye idrætsmedarbejder får hovedvægten af arbejdsopgaver
lagt på sundhedsfremmende tiltag og med base på HIA i SIF´s tidligere kontor.
Anni forlader kontoret pr. 01.maj grundet pensionering. Fra foreningens og egen side skal lyde
en stor tak til Anni for et upåklageligt og godt arbejde i mange år. Vi vil fremover stadig kunne se
Anni som aktivt medlem og forhåbentlig stadig som aktiv i juletræsudvalget.
Vi fik oprettet et Friluftsudvalg(adventureudvalg) i året der gik. Jeg håber at udvalget
vil repræsentere FIN ved de nyoprettede og snart kommende Forbundsmesterskaber i
mountainbike. Der kom en flydebro over Søminegraven. Roerne blev ikke taget med på råd,
men broen fungerer fint - også for roerne.
En meget positiv ting er, at børnenes juletræsfest på SOS er blevet lidt af et tilløbsstykke,
således at økonomien er bedret og tilskuddet fra foreningen er reduceret. Med hensyn til det
familiære indslag har jeg hørt om enkelte børn og børnebørn til træning og stævner. Forsvaret
har fokus på familiernes sociale oplevelser i tilknytning til udsendelser. Herunder hører også
idræt, så tag børnene og samleveren med til træning. Ved besøg på Forsvarets Mediecenter
blev det mig forelagt, at FMC hvis de overhovedet ville producere et indslag om idræt, da godt
kunne tænke sig, at idrætsforeningerne lavede en fælles familiekonkurrence med elementer
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omhandlende militære færdigheder, discipliner og emner for børn og voksne. Hvis dette kunne
føres ud i livet, ville vi få mere fokus på foreningerne. Dermed ville vi formodentlig kunne
vende nedgangen i medlemsantallet i en kortere periode. Tænk gerne alternativt, tænk gerne
traditionelt, men hvis vi ikke reklamerer for vores forening og idræt, så vil vi ende med at være
en lille samling af sammenspiste tidligere tjenestegørende.
Med ønske om nogle gode og skadefrie oplevelser med jeres idræt.
Peter Nygaard Wulff
Valg af bestyrelse.
Formand:
Karsten Theis Pittersen
valgt til år 2010
Næstformand
J.P.D.Andersen
Valgt til år 2011
Kasserer
John Thomassen
Valgt til år 2011
B-medlem
Kristen Trap
Valgt til år 2011
B-medlem
Frank Caspersen
Valgt til år 2011
B-medlem
Kurt Bagge Rasmussen
Valgt til år 2011
B-medlem
Leif Hartmann
Valgt til år 2011
B-medlem
Martin Overgaard Jensen
Valgt til år 2010
B-medlem
Arne Drygaard
Valgt til år 2010
B-medlem
Egon Persson
Valgt til år 2010
B-suppleant
Jørgen Bendtsen
Valgt til år 2010
Valg af revisorer
Revisor
Axel Svendsen
Valgt til år 2010
Revisor
Per Jensen
Valgt til år 2011
Revisorsuppleant
Søren Munk Madsen
Valgt til år 2011
Regnskabet
Søren Munk Madsen gennemgik det uddelte regnskab for år 2008.
Regnskabet blev godkendt.
Behandling af Forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling
Fastsættelse af særlige kontingenter
Ingen ændringer.
Eventuelt.
Frank B. fra Sejlsportsudvalget påpegede det uheldige i, at information lå under Marineidræt.
Frank gør tjeneste i FMT i Ballerup og mente, at det var en forening for alle værn og ikke
kun Marinen. Frank påtalte den manglende ajourføring i foreningens love og bestemmelser.
Formanden svarede, at bestyrelsen netop havde haft fokus på emnet, samt at det er et
generelt problem for mange foreninger, at ting ikke blev hurtigt ajourført. Frank lovede at rette
bestemmelserne så de kunne bruges på tværs af værnene og derefter overgive rettelserne til
den nye bst. Formanden takkede for velviljen.
Jørgen Jyde Hansen foreslog, at man skulle ændre foreningens navn til det oprindelige SIF
København. Formanden bad Jørgen om, at indsende et forslag til afstemning ved næste
generalforsamling.
Der blev fra salen spurgt om ordrenummer og betaling for lån af faciliteter. Formanden henviste
til Generalsekretær i DMI Kent Ravn, denne kunne afkræfte ideen om betaling / leje, idet FBE
havde fået ny Direktør og tiltaget var stoppet. Formanden supplerede, at foreningen stadig
kæmper med og for booking af idrætsanlæg for / i længere perioder.
Der var 25 fremmødte til generalforsamlingen.
Formanden takkede for god ro og orden. Der var tak til Søren Munk Madsen for indsatsen
som kasserer og Aksel Svendsen for indsatsen som dirigent. Derefter var der fællesspisning.
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Ny idrætskoordinator i Frederikshavn

Merete Grey, den nye idrætskoordinator ve FSU i Frederikshavn

Idrætsleder Flådestationen Frederikshavn – Merete Grey / FSU-CFIFRH01
Idrætslederen er en del af ,,Operation Bedre Hverdag” og skal i tæt samarbejde med infirmeriet
igangsætte sundhedsfremmende tiltag, motivere og inspirere forsvarets ansatte til fysisk
aktivitet.
Det er ikke meningen, at jeg skal fungere som idrætsofficer. Jeg skal være et supplement og
sparringspartner.
D. 1. marts 2009 er jeg (Merete Grey) blevet ansat af CFI som Idrætsleder – en af i alt 20
forsvaret. Jeg sidder på infirmeriet på Flådestation Frederikshavn. De første 14 dage gik med
kursus på Svanemøllen Kaserne, hvor vi 9 civile skulle sættes ind i, hvad Forsvaret er for en
størrelse. Den 16. marts var min egentlige debut på Flådestationen.
Jeg er blevet godt modtaget og mødt med stor hjælpsomhed og åbenhed. Den første periode
her skal jeg bruge til informationsindsamling – for at danne mig et overblik over organisationen
samt de aktiviteter og faciliteter, der er her. Jeg håber, at vi inden længe kan få sat flere
sundhedsfremmende aktiviteter i gang.
Hvordan gør vi så det i praksis – ja jeg skriver ,,vi”, fordi dette ikke er en opgave, der kan løses
af en enkelt person. Jeg er ikke kommet hele raden rundt, men overblikket bliver bedre og
bedre. Skulle der være nogen, der har gode idéer til, hvordan vi kan forbedre vores faciliteter
eller få flere aktiviteter i gang, så skriv endelig til mig.
PT. Er jeg på min pind hver torsdag, og via infirmeriet kan du bestille tid hos mig. Jeg kan
hjælpe med træningsprogrammer og kostvejledning.
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Kort CV – Merete Grey
Kvalifikationer
2005
2003 - 2004
2004
2003
2003
2000
1999
1991
1998
1988
1988
1986
1984
1983
1980
1973

Dansk Squash Forbunds trænerkursus
Trænerakademiet (før trænerskolen) Styrketræning (Diplom)
Grundkursus i førstehjælp
Projektlederuddannelse (Aalborg Sportshøjskole)
Workout 2003 Avanceret muskel-/funktionel træning
Breddekonference 2000 (Dansk Floorball Union)
Pædagogikum for lærere ved erhvervsskoler og AMU-centre
Voksenpædagogik II
Datanomkursus – Projektledelse (4.1)
Voksenpædagogik I
Internationalt Certifikat – Judo 1. dan
Ungdomstræner Judo
Judo 1. dan
Træner niveau 1 og 2 Judo
EDB-assistent
Roinstruktør / langtursstyrmand

Sportslige erfaringer
2003 – 2008
Fysisk træner for White Hawks (ishockey)
1998 – 2009
Nordjyllands Sports College - Idrætsspecifik fysisk træning
1976 – 1991
Judo
Første gang på landsholdet i 1979 og blev fast deltager fra 1981. 1984 - 1989 Team
Danmark støttet – Foruden sekundære placeringer har jeg vundet mange nationale
mesterskaber, 2 nordiske og 4 internationale og fik udtagelse til OL. Efter genoptræning af
knæ var jeg landsholdstræner for damerne i et år. Fungeret som senior og ungdomstræner i
den lokale judoklub
1973 – 1978
Ro-instruktør i den lokale roklub
Erhvervserfaring
2008 –
2008 – 2009
2007 – 2008
1986 – 2002

1970 – 1986

Etablering af eget træningscenter (MG Funktionel Træning)
Afløser på krisecenter for voldsramte kvinder
Centerleder (træningscenter)
Frederikshavn Handelsskole
• Undervisning ( fag: IT/organisation)
• Pædagogik
• Udvikling
,,Andelsmejeriet Fladstrand” i Frederikshavn
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Formanden for SIF FRH, O. P. Larsen, kunne ved generalforsamlingen i Frederikshavn overrække SIF’s mangeårige sekretær et ”Stormglas”, en ældre form for barometer, som tak for
hendes mangeårige arbejde for den frivillige idræt i Søværnet.

