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Indstilling af Søren Munk Madsen til Guld Emblem.

I de lidt yngre år spillede han håndbold. Hænderne kom han til at bruge i fodbold - i særligt
udvalgte kampe som målmand på oldboysholdet for Søværnets Idrætsforening København.
Han har spillet bordtennis på turneringsniveau og er stadig aktiv.
Søren er en af de få personer, der har medinddraget hele familien som medlemmer – såvel
aktivt som socialt.
Vi ser altid Søren som halvt officielt deltagende eller som hel official ved Holmens Mil Løb og
Kastel Løbet.
Søren er primus motor for de sociale arrangementer i forbindelse med DMI idræt på Holmen,
samt ved lokale arrangementer som f.eks. foreningens juletræsfest.
Søren har siddet i DMI´s bestyrelse i mange år, hvor han som formand for dopingudvalget er
overvejende positiv.
Han har været formand for SIF København samt kasserer i samme forening i en del år. Søren
er nu formand for den samlede SIF.
Vi kender ham som official ved SIF og DMI stævnerne rundt omkring, hvor han muntert
kommenteret tingenes gang i et til tider tørhumoristik tonefald.

Redaktørens klumme
Ja så er sommeren forbi, og det er på tide at komme igang igen. I aviserne kalder de det for
agurketid - Hvorfor, jo betalte journalister skal levere et vist antal spalte millimeter hver dag
til deres avis, og kan man ikke finde andet, kan man jo altid ringe til bonden og høre hvordan
agurkerne trives i år. Ja sådan lyder historien da ihvertfald!
Hvad så med blade som Marineidræt? - Ja vi har ikke nogen journalister der skal levere et
antal sider eller linier, hvilket dette nummer måske også bærer præg af. Der er ikke mange
artikler og bladet er forsinket (igen igen vil nogen nok tænke), men redaktøren kan ikke lave
et blad uden indlæg, og dem har der ikke været for mange af i sommer. Der er igen en del fra
Frederikshavn, da det er nemmere at få nogen til at levere når man møder dem i cafeteriet eller
på gangen og siger at man gerne vil have lidt stof til bladet.
Jeg håber at der vil komme flere indlæg fra andre lokaliteter til næste nummer, der skal på
banen i slutningen af oktober. Cross Country og Militær Femkamp er planlagt til at finde sted i
den nærmeste fremtid heroppe i det nordjyske, og så får vi nok noget fra disse aktiviteter.

Claus Gustafsen
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FORMÆNDENE HAR ORDET!

Kære medlemmer
Efter et vel overstået landsmøde er ”Fællesudvalget” trukket i arbejdstøjet igen. Vi føler, at vi
står over for en lang række udfordringer i de kommende år. Disse udfordringer vil vi forsøge
at takle på en for medlemmerne god og brugbar måde. Vi er fuldstændig klar over, at det, at
dyrke idræt i SIF/FIN, ikke er helt så let som det har været tidligere. Men med de mange frivillige
aktive ledere/deltagere, der er i de forskellige foreninger, er det min overbevisning, at vores
idrætsforeninger nok skal komme til at dyrke idræt i stort omfang.
I den kommende periode vil vi arbejde på at få skabt en bedre harmoni mellem det i ved
tægterne skrevne og den virkelige verden, vi lever i. Vi vil blandt andet kigge på landsme
sterskabernes gennemførelse (er det de rigtige mesterskaber) og den dertil knyttede økonomi.
Dette betyder, at vi på det førstkommende landsmøde (2010), som vil blive gennemført efter
samme koncept som i år, vil fremkomme med nogle forhåbentlig markante ændringsforslag, så
SIF/FIN kan fremstå som nogle moderne idrætsforeninger. I den anledning er alle velkomne til
på forhånd at tilsende os forslag til forbedringer.
Det er også glædeligt, at foreningerne påtager sig stadig flere DMI arrangementer. De DMI
arrangementer, som allerede er gennemført i søværns regi, har alle fået rosende ord med på
vejen. Så lad os fortsætte i dette spor. Samtidig skal der også herfra lyde rosende ord og stor
tak til de forskellige sejlsportsudvalg, som har gennemført store arrangementer i såvel nationalt
som internationalt regi.
I fællesudvalget ser vi frem til et godt arbejdsår og byder velkommen til de tre nye medlemmer
i udvalget Karsten, FIN, Peter, SIF KOR og Flemming, SIF ARH. Samtidig endnu en gang
velkommen til ”min” nye sekretær Marie, der er kommet godt i gang på HIA.
Til jer alle ønsker jeg et godt idrætsår.

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

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

Udkommer
UGE 45
UGE 07
UGE 18
UGE 37

SIF Tennis Frederikshavn
Til Marine idræt
Dansk sommervejr på godt og ondt. Ind imellem flot tennis vejr andre gange totalt umuligt, fordi
en tropisk orkan skal passere.
Renovering af tennisbanerne er umiddelbart sat på nul – om det skyldes, at vores ønske ligger
langt nede i stakken eller det er forsvarets betrængte økonomi der er årsagen, vides ikke.
Status er, at der kan godt spiles på begge baner. Alle brugere har været flinke til, at skrabe lidt
af det sorte mos af samtidig med, at der bliver børstet hver gang der har været spillet. Det har
bevirket, at især bane 2 er brugbar, men pas stadig på hvis det har regnet, - den kan godt være
meget fedtet og glat.
Vi har afholdt 2 trænings tilbud i juni uden den store tilslutning, men tilbuddet har været der.
Der vil være klubmesterskab i uge 37 (7-11. sep.).Tilmelding pr mail / telefon til Jan senest 28.
august. Alle, der er medlem i lokalafdelingen, kan deltage.
Vi håber på deltagelse i Herre Single og double samt Fighterrækken, hvor der bl.a. kan vindes
en fin ketsjer. Om det bliver i pulje eller ”vind og forsvind” kampe vil afhænge af deltagerantallet,
men der skal mindst være 3 spillere / par til en række.
Udvalget har stadig åbnet op for tilgang af nye tennis spillere, så hvis der er nogle af bladets
læsere som gerne vil spille, kan de henvende sig til:
Jan Thomsen (TAK) 9922 1843
Johnny Hansen (OLSF) 9922 1250
eller Kenneth Nielsen (OLSF) 4138 3216
De bedste hilsner

Jan Thomsen
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SIF LANDSMØDE XXII 16. APRIL 2009
I løbet af året har SIF mistet vor idrætskammerat Einar Christiansen. Søren Munk Madsen bad
forsamlingen rejse sig op og holde et øjebliks stilhed. Æret være hans minde.
Søren Munk Madsen bød velkommen til det XXII 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
Formanden understregede, at han ikke havde til hensigt at berette alt for meget fra
sidste år og henviste til den skriftlige beretning. Der er desværre ikke blevet afholdt så
mange landsmesterskaber som tidligere. Bl.a. sejlsport måtte aflyses grundet det store
arrangement med forsvarsmesterskab samt CISM i Sønderborg. Sejlerne ønsker at afholde
landsmesterskabet i år og håber på at kunne samle 3 idrætsforeninger. Desuden blev skydning
og tennis også aflyst.
Det viser sig, at det efterhånden er vanskeligt at afholde et landsmesterskab med de hidtil
bevilgede midler. De 7.000,- kr. som er afsat til hvert landsmesterskab bør nok sættes op,
hvilket også har været til drøftelse i Fællesudvalget. Golf har i de sidste år fået et forhøjet tilskud
for overhovedet at kunne afvikle stævnet.
Fællesudvalget har planer om at sætte kraftigt fokus på PR virksomheden i foreningerne. Det
viser sig, at informationerne omkring SIF ikke når langt nok ud til medlemmerne. Dette gælder
både skibene men også på de faste tjenestesteder. Det har SIF tænkt sig at gøre noget ved, og
vil afsætte midler til formålet.
Desværre har SIF haft problemer med sin hjemmeside og sekretariatets computer de sidste 3-4
uger. Det viser sig imidlertid, at den tidligere webmaster ikke har fået betalt en regning for vores
domæne, hvorfor der er blevet lukket for tilgangen. Ærgerligt at en så dårlig overlevering kan
skabe så meget kaos. (Der er i skrivende stund rettet op på dette)
Det har i den senere tid ikke været en dans på roser for SIF med hensyn til tildeling af haltider.
I Frederikshavn har det været ekstremt svært, idet man næsten har taget de fleste tider fra
idrætsforeningen. Dette fik chefen for SSG også kendskab til på SIF FRH’s generalforsamling,
hvor O.P. Larsen gjorde kraftigt opmærksom på problemet, og det begynder at lysne en smule
for SIF FRH på det punkt.
Korsør og Århus har ingen faciliteter til rådighed, og de må ud i byen og leje.
Også SIF sekretariat har mærket ”krisen”. SIF blev pludselig hjemløs, idet Søværnet skulle
bruge SIF’s sekretariats kontor. FSU har ansat en idrætsleder med sundhedsfremmende
samtaler på dagsordenen, hvorfor det var nødvendigt at smide SIF ud, så man kunne lukke
døren under personlige samtaler!!! I sidste øjeblik lykkedes det SIF at ”få lov” til at flytte ind
ved siden af, og har nu kontor på HIA sammen med den kommende idrætsinstruktør og
befalingsmand, der forventes ansat på et senere tidspunkt.
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Anni – og Anni’s efterfølger Marie - har haft positive samtaler med Bolette (den nye idrætsleder),
og også Søren har forsøgt at få et godt samarbejde i gang. Det tegner lyst, men der slås om
pladsen!
SIF har ansat Marie Kaalund Winther som Anni’s efterfølger og Marie starter pr. 1. maj.
SIF landsmøde har været afviklet på forskellig vis, og afviklingen i år i Idrættens Hus
er et forsøg på at få samlet så mange repræsentanter som muligt, idet DMI afholder sit
repræsentantskabsmøde dagen efter. Det burde også blive billigere for SIF, idet rejseudgifterne
samt hotelregningerne skulle blive meget mindre.
Mulighederne for afholdelse af SIF’s arrangementer har fået det lidt lettere, idet der ikke
fremover skal betales for brug af idrætsfaciliteterne. Det koster ikke noget at låne lokalerne,
men såfremt man ønsker at kunne spise på stedet, skal der ansættes personale ude fra, hvilket
fordyrer aktiviteterne urimeligt meget.
Formanden rettede en tak til alle, der har deltaget i foreningsarbejdet rundt omkring, og takkede
for invitationerne til foreningernes generalforsamlinger. Søren Munk Madsen deltog ved KOR,
ÅRH samt FIN’s generalforsamlinger, men var desværre tjenstligt forhindret i at kunne tage i
Frederikshavn.
Formanden takkede idrætsforeningerne samt bestyrelserne rundt omkring og takkede FU for
det gode samarbejde. Desuden takkede formanden for de mange fine indlæg i MARINEIDRÆT.
Der var følgende kommentarer til beretningen:
Willy Kristiansen inviterede SIF til at afholde landsmøde i Frederikshavn til næste år.
Beretningen blev taget til efterretning.
Regnskab
Søren Munk Madsen gennemgik Fællesudvalgets regnskab for år 2008. Søren havde
kommentarer til SIF’s formue, som FU netop har behandlet med henblik på ekstra bevillinger til
idrætsmæssige tiltag samt øget PR virksomhed.
Torben Kjærulff takkede for det netop modtagne sølvemblem.
Torben undrede sig over, at udvalgene hvert år skal ”aflevere” eventuelle overskud til
Fællesudvalget, når nu foreningen er så formuende, som den er. Hertil var svaret, at
foreningerne kun har én bank, og det er Fællesudvalget. Udvalgene skal ikke spare op, for
det er Fællesudvalget, der har overblikket over den samlede økonomi og sidder inde med
den fornødne viden, såfremt der er andre idrætsforeninger, der står og mangler penge til
idrætsmæssige formål. Derfor har Fællesudvalget brug for at vide, hvad der står ude omkring i
foreningerne/udvalgene.
Willy Kristiansen undrede sig over, hvorfor der ikke var en opgørelse over SIF’s inventar, og
hvorfor foreningerne skulle indsende sådanne lister til sekretariatet.
Hertil var svaret, at SIF skal have overblik over det inventar der er rundt omkring, såfremt det
evt. skal lånes ud til de øvrige idrætsforeninger i tilfælde af, at den pågældende idrætsforening
ikke har et aktivt udvalg længere.
Regnskabet godkendtes.
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Forelæggelse af Fællesudvalgets budget
Søren Munk Madsen orienterede om Fællesudvalgets budget.
Der udspandt sig en diskussion omkring tilskud (ordrenummer) til afholdelse af SIF’s
landsmesterskaber. Søren Munk Madsen har skrevet til SOK, og også Steen Rørbæk Jensen
har talt med Niels Vang, men man ønsker ikke at give tilskud til SIF. Det er FKO, som styrer det.
Fællesudvalget blev opfordret til at tage emnet op på DMI’s repræsentantskabsmøde og
også diskutere det på DMI’skommende møder, med henblik på at få oprettet et ordrenummer
fremover til afholdelse af vore landsmesterskaber.
Kurt Bagge Rasmussen nævnte, at foreningerne har det samme problem rundt omkring, idet
der ikke er midler nok til det sociale tiltag i forbindelse med stævnerne. Udgifterne til selve
afholdelse af stævnerne er efterhånden så store, at det kniber med penge til 3. halvleg, idet
man er nødt til at ansætte folk ude fra til at servicere ved spisning osv. Dette er en alt for stor
post på budgettet.
Også DMI har dette problem, når de afholder deres stævner.
Kontingentfastsættelse
Ingen ændring i kontingentet.
Behandling af forslag
Ingen forslag til behandling.
Valg af Fællesudvalgsformand
Søren Munk Madsen valgtes som formand for akklamation.
Dato for landsmødet i år 2010
Landsmødet afholdes den 15. april 2010.
Eventuelt
Fællesudvalget er klar over, at SIF’s vedtægter trænger til at blive revideret, og FU har til
hensigt at tage fat på dette arbejde hurtigst muligt.
”Den gule folder” trænger også til en omgang, og foreningerne opfordres til at sende samtlige
rettelser ind til sekretariatet. Der er kommet nye formænd, udvalgsformænd, man har fået nyt
telefonnummer, ny mailadresse osv.
Søren Munk Madsen takkede Gert Werner Hansen samt Steen Rørbæk Jensen for deres
indsats i Fællesudvalget gennem mange år.
Egon Persson ønskede at få sejlsport oprettet som disciplin i DMI. Sender et forslag til DMI.
DMI. Søren Munk Madsen kunne desværre fortælle, at tilslutningen til DMI’s stævner ikke er alt
for godt. Man har måttet nedlægge svømning grundet for ringe tilslutning. Til gengæld har man
et prøvestævne i mountainbike.
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Henning Grevelund efterlyste en procedure i lighed med tidligere, hvor man i Auderød hyrede
de nye medlemmer. Dette sker nu i Frederikshavn, og O.P. Larsen har haft møde med eleverne
på SSG.
Egon Persson nævnte, at der på FIN’s generalforsamling havde været en diskussion om
ændringen af foreningens navn. Mange ønsker at vende tilbage til SIF København, og man
forventer et forslag til dette ved næste års generalforsamling, idet det ikke har givet det antal
nye medlemmer, man forventede, da man ændrede navnet.
Willy Kristiansen understregede, at de VPL kun er inde i 4 måneder, og det er vanskeligt at få
dem ind i ”systemet”, før de skal ud igen. Willy foreslog, at man gjorde dem kontingentfri og
servicerede dem på bedste vis i de 4 måneder, de var inde, og på den måde gjorde SIF så
synlig for dem, at de senere ønskede at melde sig ind, såfremt de tegnede fast kontrakt med
forsvaret.
Følgende hædersbevisninger blev tildelt:
Søværnets Idrætsforeningers Lederpris:		
Ørnens Idrætslegat:					

Mia Hjort Heinecke, FIN
Michael Kristensen, FIN

Søren Munk Madsen sluttede landsmødet med en velkomst til Marie Kaalund Winther, den nye
forretningsfører i SIF, og takkede Anni Henriksen for de mange års samarbejde.
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SIF Frederikshavn
Bowling.
Atter i år ender bowlingsæsonen med en klubaften, dette år 02 JUN.
Klubmesterskabet blev afviklet 26 MAJ. Mesterskabet blev atter en gang vundet af Bent
Raabjerg. Præmie til bedste dame gik til Tove Pedersen.
Herefter holder udvalget sommerpause indtil den 11 AUG, der er første træningsaften i den nye
sæson.
Udvalgets medlemstal ligger fortsat på ca. 20, men antallet af aktive, der ønsker at deltage i
turneringer er faldet en del. I sæsonen 2008/09 år deltagetog udvalget i turneringer under Jysk
Bowling Union for såvel 4-mands herrehold som 4-mands mix-hold og endelig har udvalget
stillet et 3-mandshold til den lokale halturnering.
Medaljehøsten har i den nu afsluttede sæson været tilfredsstillende, idet alle 3 hold opnåede
bronze. I deres respektive turneringer.
Indeværende sæson har været præget af en del turbulens, idet det ved den ordinære generalforsamling 03 FEB viste sig umuligt at få valgt en bestyrelse. 2 medlemmer afgik efter endt
valgperiode (2 år) mens de 2 øvrige ønskede at fratræde af andre årsager. Bestyrelsen
indvilligede herefter i at forsætte til en ekstraordinær generalforsamling kunne afholdes sammen
med spillermødet 12 MAJ. Dog blev posten som seniorleder/holdleder besat ved den ordinære
generalforsamling.
Ved den ekstraordinære generalforsamling lykkedes det at få posterne besat. 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker dog kun at fortsætte til næste ordinære generalforsamling i JAN/FEB
2010.
På spillermødet 12 MAJ blev det på grund af det før omtalte faldende antal af aktive
medlemmer vedtaget kun at stille et MIX-Hold samt et hold i den lokale halturnering.
Ved samme spillermøde blev hædersprisen ”Kogleren” tildelt Bent Raabjerg, For hans
mangeårige (15 år) indsats i bestyrelsesarbejdet, idet han har bestridt jobbet som formand og
kasserer (i perioder begge jobs samtidig) samt som sekretær. Der er enighed i udvalget om at
det er hans indsats, der har muliggjort udvalgets fortsatte eksistens.
Det er korrekt at hædersprisen hedder ”Kogleren” og ikke som sidste år anført ”Bowleren”,
Sidste års fejl beklages.
Den årlige pokalturnering blev vundet af Anders Larsen med sidste års vinder Jan Sørensen på
andenpladsen. Der var endvidere præmier til Søren Nielsen og Poul Erik Larsen for henholdsvis
3. og 4. pladsen.
Pokalturneringen afvikles på de normale træningsaftener og har form af en cup-turnering med
handicap.
Ud over deltagelse i turneringerne, normalt lørdag eller søndag – halturneringen dog altid
søndag aften – har udvalget igen i år stillet kampdommer i muligt omfang til hjemmekampe.
Den ugentlige træning ligger hver tirsdag fra 2000 til 2130. Den første tirsdag i hver måned
afholdes klubaften, hvor mødetiden er kl 1900, hvilket giver tid til at gennemdrøfte månedens
begivenheder samt ikke mindst dyrke det sociale samvær. På klubaftener spilles normalt en
særlig turnering med præmier.
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Det sociale samvær dyrkes i særdeleshed på et par ”Udvidede klubaftener” spredt over
vinteren. Disse aftener indledes med spisning.
Juleturneringen, der blev afholdt 29 NOV, munder ud i tildeling af vandrepokalen ”Fidusen”.
”Vinderen” er den spiller, der opnår det laveste resultat. I denne sæson tilfaldt trofæet
undertegnede, dog efter hård kamp.
Næste sæson indledes som anført 11 AUG, der er klubaften med mødetid 1900, og atter i år
håber vi at kunne byde velkommen til nye medlemmer. Vi har masser af plads.
E. B. Pedersen
Udvalgssekretær

Bent Raabjerg ved en tidligere lejlighed
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Referat af SIF ÅRH generalforsamling afholdt 11. marts 2009
FM, Steen Rørbæk Jensen, bød velkommen, og takker for besøget af Søren Munk Madsen,
formand for SIF Fællesudvalg
a. Valg af dirigent.
Torben Kjærulff blev foreslået og valgt med akklamation. Torben Kjærulff konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, indkaldelse blev udsendt den 11 februar og
generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtigt, og gav derefter ordet til formanden.
b. Bestyrelsens beretning:
• Beretning af Steen Rørbæk
Jeg byder jer velkommen til dette års generalforsamling i SIF Århus, og takker for
fremmødet.
I året 2008 har bestyrelsen afholdt de nødvendige møder heraf to udvidede
bestyrelsesmøder med deltagelse af udvalgsformændene.
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. Dette betyder
ikke, at der har været stille, for foreningen er kommet på landkortet med afholdelse af
2 DMI forbundsmesterskaber i henholdsvis faldskærmsudspring og golf. Det er jo ikke
nogen hemmelighed, at det flere gange fra DMI’s side er blevet påpeget at SIF Århus
ikke tidligere har afholdt et mesterskab, så da vi tidligt havde sagt ja til afholdelse af
faldskærms arrangementet, ville daværende generalsekretær i DMI lige minde om dette,
da golfudvalget sagde ja til afholdelse af mesterskabet inden for denne idrætsgren.
Faldskærmsmesterskabet blev afviklet i april måned på FW Skrydstrup, og det var koldt.
Golfmesterskaberne der blev afviklet 2. – 3. september på 2 baner, Skanderborg og
Århus Ådal, med præmieuddeling og afslutning i Århus Ådal. Dette stævne blev også
ramt af vejrliget da en del regn inden og under stævnet havde gjort banerne tunge og sat
flere greens under vand.
Begge stævner blev afviklet med succes, og dette skyldes ikke mindst at medlemmerne
på tværs af idrætsgrene, gav en stor hånd med til det administrative arbejde og hvor der
ellers var behov for hjælp.
Den frivillige idræt vil fortsat betyde en væsentlig rolle for personellet, da der ikke
bliver 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 og dette arbejde bliver fulgt op af SIF FU.
Medlemstallet for SIF Århus er stabilt i forhold til antal medarbejdere i SOK, dog med en
lille nedgang som også gør sig gældende for SIF som helhed, så alle kan gøre reklame
for deres sportsgren og for SIF helhed for at bibeholde medlemstallet der har stor
indflydelse på det næste punkt i beretningen, økonomien.
Økonomisk kom foreningen ud af 2008 med det tildelte driftstilskud fra fælles udvalget
og en uændret egen betaling. Det ser fortsat rimelig ud i 2009, hvor der ikke har været
problemer med fordelingen af de tildelte midler til udvalgene, selvom der er udvalg
der godt kunne bruge flere midler. Da SIF FU generelt har reduceret driftstilskuddet
til foreningerne for 2009 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.
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Så den årlige tilbagevende: der er fortsat et behov for rekruttering af yngre medlemmer
til at tage over i udvalg og bestyrelse, da der hele tiden er medlemmer der nærmer
sig tiden for afgang til andre tjenestesteder eller pensionering, så der blive en god
indkøringsperiode for afløserne.
Her efter skal jeg sige tak til medlemmerne og udvalgene for den opbakning, der er
blevet givet mig igennem mine 5 år som formand for SIF Århus, da jeg er på valg i år og
ikke kan sidde en periode mere inden hjemsendelse næste sommer.
•

Cykeludvalgets beretning af Lars Juel Nielsen
SIF ÅRHUS cykleafdelingens deltagelse I SIF og DMI mesterskaber
I år var det SIF FRH der stod for stævnet. De havde denne gang fundet en god rute lidt
vest for byen. Og godt vejr havde de også sørget for de gode Frederikshavnere, herligt
herligt. Vagn ankom om fredagen, jeg selv om lørdagen.
Desværre var der ingen fra Sjælland der havde fundet vej til Nordjylland.
Så kampen om holdpokalen var der ikke så meget spænding om i år.
Efter at have hilst på og fået en lille cykelsnak tog vi af sted til enkeltstarten,
11 km. skulle der køres. Søren Alexandersen kørte en 1. plads hjem i senior efterfulgt af
Michael Martinussen, ja Vagn og jeg er jo ikke helt unge mere, så vi havde ingen med i
senior rækken. I oldboys var hurtigste mand Palle Andersen fra Frederikshavn efterfulgt
af jeg selv og Vagn, så Frederikshavn vandt enkeltstarten.
Så var der frokost pause og et lille hvil, inden linieløbet.
Kl. 1400 var vi alle klar i området igen og klar til linieløbet (51 km) hvor der også var
sørget for en MP motorcykel til at køre forrest i feltet det var næsten helt professionelle
tilstande.
Alle startede samlet og der blev virkelig gået til ”stålet” efter 51 hårde km på en rigtig
god rundstrækning Søren vandt igen med Peter Parbæk på 2. pladsen. I oldboys måtte
jeg igen se mig slået af Palle så Frederikshavn vandt igen holdpokalen TILLYKKE
TILLYKKE.
Efter (under) middagen var der præmieoverrækkelse, og hyggeligt samvær, hvor
cykelsnakken gik livligt hen over bordet, tak til Frederikshavn for et godt tilrettelagt
stævne, det var synd at der ikke var nogle fra Sjælland der havde fundet vej til
Nordjylland for det var som sædvanligt en rigtig god weekend.
D. 12. juni var der DMI mesterskaber. I år var de henlagt til Sjælland nærmere bestemt
området omkring FLV. Officers Skole. Og de havde også sørget for godt vejr sol og en
del vind.
Vagn var desværre tjenstlig forhindret i at deltage så jeg drog alene af sted til Sjælland.
Efter indkvartering og lidt snak med Frederikshavnerne, var det tid at få lidt søvn.
I år var linieløbet på 72 km så den var længere end sidste år, og da den samtidig var
henlagt i godt kuperet terræn, var der tale om en hård rute.
Der blev også virkelig gået til den fra start, og det var med at være oppe på dupperne når
der blev rykket.
På sidste omgang op mod mål fik jeg desværre krampe (mangel på træning?) og måtte
slippe gruppen der kæmpede om 3. pladsen, så det blev til en 9. plads til mig i år.
Efter præmie overrækkelse gik turen mod Jylland, igen et godt cykelstævne var
overstået.
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•

Faldskærmsudvalget’s beretning af Flemming Pallesen
SIF ÅRH afholdte dette års DMI forbundsmesterskab i faldskærmsudspring. Det
var berammet til at foregår i juni måned, på Fighter Wing Skrydstrup. På grund af
internationale operationer, der gjorde at ikke mange springere ville være hjemme, blev
mesterskabet flyttet frem til den 15. og 16. april.
På denne årstid kan der godt være en smule koldt og springerne endnu lidt rustne.
Vejret var med os, der blev sprunget over 400 spring af 45 deltagere fra alle tre værn.
At vinteren ikke helt havde sluppet sit tag over det ganske land, oplevede vi på 2. dagen –
der var is på flyverne – så alle springerne måtte give en hånd med, for at afise flyene, med
bilernes isskrabere og koste! Flyene kom i luften og vi kunne starte dagens konkurrence.
I præcision klasse 1 vandt OKS Kim E Ammonsen fra FLV Aalborg og dermed også
forbundsmester.
Klasse 2 blev vundet SG Lauge S Gunge fra JGR og klasse 3 af OS Peter Faaborg fra
Livgarden.
Holdkonkurrencen blev vundet af JGR 1, med FLV Aalborg og JGR 2 på henholdsvis 2. og
3. pladsen.
I formationsspring vandt JGR 1 med 43 point, på 2. pladsen JGR 2 også med 43 point og
Jydske Dragonregiment på 3. pladsen med 25 point.
Og hvor var så SIF ÅRH?
Da der kun er 3 springere fra SIF ÅRH og den ene skulle arrangerer mesterskabet, kunne
kun Kent Mattesen og Leif Frederiksen deltage. Vi fik så en 3. springer fra et andet hold
med.
I præcisions holdkonkurrencen fik vi en 9. plads og Kent fik en 11. plads i klasse 1 og Leif
en 18. plads i klasse 3.
Så vi fik ikke noget metal med hjem, det gør heller ikke så meget, for det vigtigste er jo at
deltage – ik’.
En stor tak til Fighter Wing Skrydstrup for den støtte der blev ydet og en personlig tak til
Karsten K Hansen fra Haderslev Garnisons Idrætsforening for den store hjælp til at for
dette års DMI forbundsmesterskab afviklet.
2009 mesterskabet står Livgarden for og afvikles på Flyvestation Skalstrup 4. – 5. maj.
Hvis Kent ikke fik noget med hjem fra DMI, så gjorde han det til gengæld senere på året, i
Randers, hvor han deltog i DM og her blev danmarksmester i B-rækken i præcisionsspring
– i 8 spring var der kun en afvigelse på 1,62 m – stort tillykke til Kent.
Ellers gik året med træningsspring rundt i landet.

•

Svømmeudvalgets beretning af Steen Munksgaard
Der er i øjeblikket 7 aktive medlemmer i SIF Svømmeudvalg, som alle svømmer på
motionsbasis.
Skemaet med hvad SIF ÅRH tilbyder, har givet nogle medlemmer til udvalget.
Skemaet vil blive rettet, så det udviser de rette oplysninger.

•

Badmintonudvalgets beretning af Susanna Graabæk
2007/08 badminton sæson sluttede med Landsmesterskabet, der blev afholdt af
københavnerne på Holmen. Vi havde 5 tilmeldt, 2 herredoubler og et medlem, der måtte
låne partner hos københavnerne. Placeringerne var ikke nævneværdige, så vidt jeg
husker.
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Sæson 2008/2009 startede godt, men vi kunne have ønsket os lidt flere nye medlemmer.
Der kom ét nyt medlem, der desværre måtte afgå igen på grund af en tennis albue og
senere grundet kursus, men han betalte da kontingent og han kommer tilbage næste
sæson. Vi fik så endnu et medlem efter juleferien – dvs. det var egentlig et tidligere
medlem, der er blevet aktiv igen. Men alt tæller. Sidste optælling viser 9 medlemmer
samt et medlem, der har betalt for sæsonen, men som ikke betaler DMI kontingent til
SVN endnu og derfor ikke kan figurere på medlemslisten iflg. sekretariatet. Dette bliver
ændret til den nye sæsonbegyndelse.
Juleafslutningen blev afholdt i slutningen af november. Der var 10 deltagere. Næsten
alle udvalgets medlemmer deltog, samt et par stykker fra SOK. Der blev kæmpet hårdt
og John med partner løb af med 1. præmien igen for anden gang. Hvorefter formanden
proklamerede, at næste år fik John et handikap, nemlig formanden som spillepartner.
Juleturneringen blev afrundet med en god frokost i badmintonhallens cafélokale.
For lige at runde sæsonen af, der jo slutter 1. maj, så er Badminton udvalget
repræsenteret ved DMI mesterskaberne med Kim Larsen og Peter Mouritzen d. 24-25
MAR og ved SIF Landsmesterskab i Frederikshavn d. 28 MAR med 2 herredoubler.
Held og lykke til dem alle.
Formanden har måttet trække sig helt også fra tirsdagstræningen i det meste af 2009
grundet en tennis albue.
•

Sportsfiskerudvalgets beretning af Niels C.K. Hansen.
SIF SFA Formandens Beretning og Orienterering 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, 1-3 til meldte.
Søværns Mesterskabet i havfiskeri fra København.
SIF SFA Holmen afviklede årets Søværns Mesterskab, og der deltog hold fra
København, Korsør, Frederikshavn, og Aarhus. Mesterskabet blev afviklet med udgangs
punkt fra Holmen, i weekenden 15-17. august 2008.
Fredag aften mødtes vi alle på Holmen, og blev indkvarteret inden vi samledes til
kammeratligt samvær, med de obligatoriske røde pølser og udveksling af fiskehistorier.
Lørdag startede med udpurring kl. 0400, for at være i Rungsted kl. 0500 hvor fra vi
sejlede ud på Sundet. Vejret viste sig fra sin allerbedste side, med høj himmel og solskin.
Vel ankommet på kutteren, fordelte deltagerne sig til de udtrukne pladser, og sejladsen
til fiskepladserne foregik medens morgenmaden blev indtaget. Fiskeriet startede kl. 0600.
Alle gjorde deres bedste for at lure fiskene, der blev fanget adskillige arter. Efter en del
fiskeri blev der landet Torsk, Flade, Hornfisk, Ulk og Sild, flere havde dog fisk på men fik
ikke landet dem.
Efter fiskeriet returnerede vi til Rungsted, hvor fiskene blev vejet og registreret. Efter
indvejningen kørte vi tilbage til Holmen, hvor fiskene blev renset og frosset. Der var 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 set med vore øjne, under vanlig
standard, hvilket har været gennemgående for hele året.
Den største Torsk på 3.7 kg, blev fanget Lars Mikkelsen (ARH), SIF Mester blev Jes
Hansen (KOR).
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Øvrige resultater.
Individuelt:
Navn
KOR Jes Hansen
FRH Jesper Nielsen
KBH J.E. Hansen
Hold:
KOR
KBH
FRH
ARH

Navn

Bedste Reserve:
Navn
KBH J. Jyde Hansen

Antal
Arter
3
2
3

Antal
Kg
11.0
10.0
4.8

Antal
Arter

Antal
Kg

Antal
Arter
2

Antal
Kg
4.8

Resultat
115.0
90.0
84.0

Placering
1
2
3

Resultat
337.5
293.5
260.0
200.5

Placering
1
2
3
4

Resultat
64.0

Placering
1

Kredsmesterskab i Havfiskeri 2008 fra Middelfart.
SIF SFA Aarhus deltog med et hold i Danmarks Sportsfiskerforbunds Kredsmesterskab
fra Middelfart den 12. Maj 2008.
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. Der
en del der ikke fik fisk over mindstemålet, i alt 30 deltagere og 41 der fik en enkelt.
Bedste mand blev Gert Jensen som nr. 21, Holdet blev nr. 19 af 37.
Da vi var bedste hold fra den tidligere Aarhus kreds kvalificerede holdet sig til DM i
havfiskeri fra Middelfart den 6. september 2008.
Placer.
21
66
72
119

Nr.
135
133
134
136

Navn
Gert H. Jensen
Niels Hansen
Robert Nielsen
Kris Henriksen

Ant
3
2
2
0

Vægt Point Forening
1700 77 Søværnets Idrætsf.
500
45 Søværnets Idrætsf.
400
44 Søværnets Idrætsf.
0
0
Søværnets Idrætsf.

Danmarks mesterskab i Havfiskeri 2008 fra Middelfart.
SIF SFA Aarhus deltog med et hold i Danmarks Sportsfiskerforbunds Danmarks
mesterskab fra Middelfart den 6. september 2008.
Vi startede fra Aarhus kl. 0530, 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).
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Fiskeriet startede kl. 0800 og foregik i Lillebælt omkring 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 selve overrækkelsen.
Bedste mand blev Frank Sunesen som nr. 65, Holdet blev nr. 33 af 33. hvilket ikke var
tilfredsstillende. Igen var der mange små fisk, mange fik få eller ingen fisk (14 fik 0 fisk,
38 fik 1 Fisk og 53 fik 2 fisk).
Placer.
65
107
119
119

Nr.
72
69
70
71

Navn
Frank Sunesen
Niels Hansen
Robert Nielsen
Kris Henriksen

Ant Vægt Point Forening
2 500
45 Søværnets Idrætsf.
1 200
22 Søværnets Idrætsf.
0
0
0
Søværnets Idrætsf.
0
0
0
Søværnets Idrætsf.
Havtur/Juletur på Lillebælt.

SIF SFA Aarhus deltog med en håndfuld håbefulde fiskere i den traditionelle Jule
havtur som i år var henlagt til Lillebælt 30. Dec, med afgang fra Fredericia. Turen var i
samarbejde med NATO’s 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 fiske mæssigt var ikke specielt stort, idet der var problemer med at finde
fiskene, hvilket igen gjorde det vanskeligt at fange fisk. Der blev dog fanget lidt fisk, dog
mest af de mindste størrelser, og det var ikke alle der fik fisk til Nytåret.
•

Sejlsportsudvalgets beretning der var afbud fra Brian S. Jensen og derfor
vedlægges hans skriftlige beretning:
Stille sæson for SIF Årh. sejlsport.
Medlemstallet er pt stigende, og båden forventes i vandet medio april.
1. klargøringsdag er lørdag d. 21. marts.
Forventer at deltage i Fyn rundt i år efter et par års pause.

•

Golfudvalgets beretning ved Torben Kjærulff
Udvalget voksede igen. I år rundede vi et skarpt hjørne og endte på 21 medlemmer. Et
er antallet af medlemmer, men mere vigtigt er det, at vi dermed er væsentligt flere, der
deltager i matcherne.
Igen gennemførte vi et ”standardprogram” med fire lokale matcher og deltagelse i
Værnsfælles Match, SIF mesterskab og DMI. Derudover gennemførte vi træning og et
”Åbent Hus” arrangement.
Vi startede højt mod nord i Nørhald Golfklub. Alle ni var spændte på eget og andres
niveau. Heldigvis var vi heldige med vejret. En flot forårsdag med let vind og høj sol.
Som noget nyt forsøgte vi at lave et åbent Hus arrangement i Århus Ådal Golfklub. Otte
håbefulde ”kommende” golfere stillede op, og vi var lige så mange fra udvalget. Det blev
et fint arrangement dels med træning, dels spil på Par 3 bane og afslutningsvis med
spisning og præmieoverrækkelse. Dagen resulterede i at begge udvalgets golfsæt nu er
udlånt. Vi venter stadig på indmeldelser.
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Forårsmatchen blev gennemført i Århus Ådal. Vi vil gerne støtte klubben, da den er
meget velvillig over for SIF ÅRH Golf. 12 forventningsfulde golfere stillede op.
Værnenes Match blev i år gennemført i Comwell Kellers Gård ved Vejle Fjord. I år havde
vi tilmeldt 6 spillere. Søværnet stillede heldigvis med nok spillere til at kunne tælle med
i konkurrencen om pokalen. Det det gode spil blev fundet frem på en meget vanskelig
bane, og Søværnet vandt pokalen for anden gang.
Sommermatchen på Samsø blev gennemført til stor glæde for alle 14 deltagere. Der var
arrangeret fællestransport fra SOK med opsamling på havnen i Hov. I højt solskin og let
vind sejlede vi mod Sælvig. Efter en kort køretur på Samsø var vi ved banen. Samsø
Golfklub er helt sikkert et besøg vær. Udover en flot bane var servicen helt i top.
Vanen tro sendte vi repræsentanter til Korsør i begyndelsen af august for at deltage i SIF
mesterskabet. I år var vi fem af sted fra SOK. Mesterskabet kom endnu en gang med
hjem til Århus, da Henrik Skovhus vandt..
I år havde vi alle chancer for at vinde ved DMI Forbundsmesterskabet. Det blev afviklet
af os på Skanderborg og Århus Ådal baner. På trods af en aflyst dag i Skanderborg
p.g.a. regn, blev stævnet gennemført til stor ros fra mange deltagere. Henrik Skovhus
vandt ungsenior, scratch. Jeg vil her endnu en gang gerne takke Henrik B. Nielsen, Lone
Stylsvig, Thomas Rasmussen og Elo Dideriksen for deres hjælp til at lave et rigtig flot
stævne.
Strygematchen var i år forlagt til Silkeborg Golfklub. En af Danmarks top-baner. 11 M/K
teede ud og havde en dejlig sensommer match. Christopher Kjærulff blev igen årets
klubmester med en bruttoscore på 3 over par.
Igen i år var Henrik Skovhus og Torben Kjærulff med i brutto truppen til det militære
landshold. Vi kvalificerede os begge til CISM, der blev afviklet i Canada. Henset til
”jetlag” ønskede holdet at rejse et par dage før, og SIF ÅRH og DMI støttede derfor igen
landsholdet med økonomiske midler. Vi klarede os ikke så godt som håbet og sluttede
begge midt i feltet.
Golfudvalget har udarbejdet et standardprogram hvor der afholdes 4 lokale matcher rundt
om i Århus området.
Der er øget medlemstilgang til golf og der er i skrivende stund 25 medlemmer.
Golfudvalget har været nødsaget til at sætte kontingentet op. Formanden afgår den 1. juli
og Morten Kjær Sørensen har lovet at overtage formandsposten herefter
•

Skydeudvalget ved Flemming Pallesen
”Idet SIF ÅRH har våbenpåtegningsret og våben registreret, skal SIF ÅRH være medlem
af en godkendt skytteorganisation og her er vi medlem af De Danske Skytteforeninger
Østjylland (DDS Østjylland). Alle ved SOK, der betaler DMI kontingent, har tilbuddet til at
deltage i skyde aktiviteterne under SIF ÅRH og indberettes således til DDS Østjylland,
ved den årlige medlems indberetning. For 2008 er tallet for SIF ÅRH 232 og det vil sige
alle tilmeldte får tildelt et skydenummer og er hermed forsikret”
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c. Regnskab v/kasserer Flemming Pallesen

Resultatopgørelse for SIF Århus 2008
Indtægter

Udgifter

Driftstilskud SIF ÅRH
Driftstilskud Faldskærm
Driftstilskud Svømmer
Driftstilskud Sportsfisker
Driftstilskud Sejlsport
Driftstilskud Badminton
Driftstilskud Cykel
Driftstilskud Golf
Særkontingent Faldskærm
Særkontingent Svømmer
Særkontingent Sportsfisker
Særkontingent Sejlsport
Særkontingent Badminton
Særkontingent Cykel
Særkontingent Golf
Renteindtægt SIF ÅRH

7.640,00
1.950,00
3.410,00
7.000,00
5.000,00
16.000,00
2.000,00
15.000,00
900,28
3.000,22
2.850,00
2.605,50
7.493,73
1.000,00
8.580,00
67,69

58.000,00

84.497,42
7.920,78
2,60
92.420,80

Orla Christoffersen
revisor

8.496,11
4.050,00
6.771,25
13.393,05
8.549,95
22.610,50
2.443,55
23.657,00

Udgifter i alt
Beholdninger ultimo

89.971,41
2.449,39

26.497,42

Indtægter i alt
Beholdninger primo
Difference
Balance

Birgitte Vagnholm
revisor

Kasserer
Faldskærmsudvalg
Svømmeudvalg
Sportsfiskerudvalg
Sejlsportsudvalg
Badmintonudvalg
Cykeludvalg
Golfudvalg

Flemming Pallesen
kasserer

92.420,80

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 modtager ikke genvalg, Flemming
Pallesen blev foreslået og blev valgt.
Næstformand:
Lars R. Stenholdt ej på valg
Kasserer:		
Flemming Pallesen – ej på valg, men da Flemming blev ny formand har
Jesper Balsby Thingholm stillet sin kandidat til rådighed. Og han blev valgt
Sekretær:		
Kirsten Skou – på valg, blev valgt
B-medlem:		
Niels C.K. Hansen - på valg, blev valgt
B-suppleant: Henrik B. Nielsen ej på valg
B-suppleant: Steen Munksgaard – på valg, blev valgt
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g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:		
Revisor:		
Revisorsuppl.:

Birgitte Vagnholm, på valg, blev valgt
Orla L. Christoffersen på valg, blev valgt
Keld Hentze på valg, blev valgt

g. Eventuelt
Den gamle organisations struktur i DMI synes for lang og unødvendig i forhold til at få
indflydelse, derfor vil der blive stillet et forslag om en ny struktur for DMI.
Bestyrelse på 9 medlemmer som mødes 8 + 10 gange om året. Derunder nuværende
idrætsudvalg. For at idræts formændene ikke skal føle sig forbiset, får de tilknyttet et
bestyrelsesmedlem. Dette fremlægges den 17. april på DMI bestyrelsesmøde.
Flemming Pallesen havde et indlæg fra et avisudklip, hvor overskriften lød ”det er farligt at sidde
i en bestyrelse”. Kort går dette ud på, at man kan blive tvunget fra hus og hjem i tilfælde af et
sagsanlæg, hvis der ikke er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.
Dvs. at man kan komme til at hæfte med egen formue, selv om du er frivilligt medlem og
arbejder uden løn.
Flemming Pallesen takkede Steen for hans mangeårige indsats og overrakte ham på vegne af
SIF ARH 3 flasker vin.
Søren Madsen fra FU holdt en tale for Steen hvor han takkede for hans indsats og overrakte
ham SIF guldmanchetter.
Torben Kjærulff takkede afslutningsvis Steen Rørbæk for hans store indsats og Flemming
Pallesen for, at han ville overtage formandsposten.
Sekretær SIF ARH

Kirsten Skou

Steen får overrakt manchetknapper
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Flemming og Steen med vingaven
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SIF Frederikshavn
Aerobic.

Fuld Drøn på aerobic og spinning
Midt i august kunne de første toner til den nye aerobic/ spinning session høres fra
det nyindrettet lokale på nordkajen.
Selv om det stadig er sommer holder aerobic sig ikke tilbage. Det længe ventede
lokale, som er lyst og venligt, er blevet taget i brug med fuld musik og damp.
Steps, musikanlæg og spinnnigcykler og andet materiale blev hurtigt flytte fra
tidligere lokaler således at der nu svedes både i og uden for arbejdstiden.
Især har aerobic oplevet en stor fremgang, medlemmerne er strømmet til og
holdet er ved at være så stort at der tænkes på at lave to hold.
SIF FRH hilser det nye lokale meget velkommen som er til glæde og gavn for
ansatte og deres familier.

Fuld gang i aktiviteterne i de nye lokaler i FRH

Marineidræt 3/2009 side 22

SIF Frederikshavn
Petanque.

Så har vi fået afviklet vores årlige klub mesterskab og efter en lang dag, med rigtig
mange gode kampe, som varede fra kl 9.00 om morgenen til 17.30 om eftermiddagen,
fandt vi endelig frem de forskellige mestre.
Doublen blev vundet af : Karen Margrete og Søren Gårdmann
Dame single blev :
Inger-Lise Fuglsang
Herre single blev :
Søren Gårdmann
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Har du også døjet med at finde SIF på internettet?
Så vid at du ikke er alene, vi har i løbet af året haft flere problemer med vores hjemmesider – ja
der står sider, for der er flere nu!
Da jeg overtog som redaktør og webmaster, havde vi kun en hjemmeside, www.sif-idraet.dk
siden fungerede sådan set fint, men der var steder hvor jeg havde problemer med at komme
til at redigere. Det er nu ikke grunden til at vi har skiftet, det skyldes at vi har haft flere nedbrud
på siden, nogle kunne vi set i bakspejlets klare lys have undgået. Siden var oprettet af den
tidligere redaktør som hans side, og regningen for vores webhotel røg derfor til ham. Den fik
vi dog ret hurtigt ændret til at sekretariatet kunne betale den og første nedlukning var derfor
løst. Anden nedlukning skyldtes at hostmaster.dk ville have betaling for domænet – men her
var det sværere at få lov til at betale, og stile fremtidige regninger til sekretariatet ville de ikke
umiddelbart være med til. Vi mente nu at vi havde det meste af et år til at få løst disse trængsler,
men nej, endnu en gang er siden lukket ned, og denne gang har vi ikke en god forklaring.
En hurtig snak med Søren Munk Madsen gjorde at Marie i sekretariatet og jeg fik lov at lave en
side med SIF sekretariat som ejer. Nu er de danske karakterer kommet med, så www.sif-idræt.
dk lå lige for, og så var den potte ude – troede vi! Men nej, så skulle vi bruge adresser som
bestemt ikke var mundrette, og som vi ikke selv kunne styre. Så endnu en adresse kom til, et
post hotel ved navn xxx@sif-idraet.com.
Siden er kommet så småt i gang, og jeg er ved at flytte data fra den gamle over, i hvert fald i et
vist omfang.
Der er mange bestyrelser der mangler at opdatere deres adresser og kontakt informationer. Nå
de efterhånden bliver opdateret kommer de ud på siden igen.
Nyhedsbrevet er ikke med endnu, men skal nok komme, og det samme forventer jeg at
formularer til beskeder gør.
Adresserne vi har etableret indtil nu er:
sekretariatet@sif-idraet.com og webmaster@sif-idraet.com. Der er yderligere adresser til
rådighed, vi har i første omgang reserveret fem til FIN, fem til SIF FRH, fem til SIF KOR og fem
til SIF ÅRH. Derudover har vi to i reserve hvis der skulle være behov. Vi kan tilkøbe flere hvis
det bliver nødvendigt, men det tidligere forbrug tyder ikke på at det bliver aktuelt. De af jer der
ønsker en adresse, kan sende en mail til mig, og så vil jeg i løbet af er til to dage kunne lave
den til jer.

Claus Gustafsen

Redaktør og lettere frustreret webmaster

