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Redaktørens Klumme

Dette nummer bærer også præg af at der ikke sidder nogen og skal overholde en deadline,
nåh jo det skal redaktøren så vidt muligt, men ingen skrivende journalister. Der er ikke mange
artikler og redaktøren kan stadigt ikke lave et blad uden indlæg, og dem har der ikke været
mange af i efteråret. 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 februar. Cross Country og Militær Femkamp har været afviklet, men ud
over en del billeder fra Cross Country er der ikke modtaget noget fra disse aktiviteter.

Claus Gustafsen
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FORMÆNDENE HAR ORDET!

MINDEORD OVER EJGIL LAURITS JØRGENSEN
Det var med stor sorg, at vi den 19. september modtog meddelelse om, at Søværnets
Idrætsforeningers æresmedlem nr. 3, orlogskaptajn Ejgil Laurits Jørgensen var afgået ved
døden den 17. september efter længere tids sygdom. Ejgil blev 82 år.
Ejgil begyndte sin idrætslige karriere i 1966 som redaktør af Marineidræt, der var det fælles
medlemsblad for Idrætsforeningen for Søværnets Officerer (ISO) og Idrætsforeningen for
Søværnets Specialofficerer (ISS).
Ejgil blev også indvalgt i ISS bestyrelse og han deltog særdeles aktivt i sammenlægningen
af de 2 foreninger til Søværnets Idrætsforening (SIF) i 1972 og allerede på den første
generalforsamling i SIF afløste Ejgil premierløjtnant Ove Søderhamn som formand.
Samtidig indvalgtes Ejgil i Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI), bestyrelse og forretningsudvalg,
hvor han sad indtil 1986, dels som menigt medlem, men også i en periode som næstformand og
sågar en kort periode som midlertidig formand.
Ejgil modtog DMI hæderstegn i 1979 (billedet) og udnævntes til æresmedlem af DMI i 1988.
Ejgil dyrkede lidt tennis på motionsplan, men ellers var det sportsfiskeri der var hans store
interesse, således stiftede han ISS sportsfiskerafdeling i København i 1964.
Gennem årene var Ejgil en flittig deltager som repræsentant for såvel SIF, som DMI
forretningsudvalg ved adskillige idrætsstævner i hele landet. Her kunne Ejgil hylde deltagerne
verbalt og det yndede han særdeles gerne, ligesom han også altid var en ihærdig taler ved
festlige lejligheder.
Indtil sin sygdom var Ejgil også et flittigt medlem af Danmarks ældste marineforening
”Dannebrog” samt af ”Ørnens Venner”, der er en lille sammenslutning af pensioneret personel
fra søværnet.
Ejgil begyndte i søværnet den 7. januar 1946 og blev pensioneret den 30. maj 1987, det blev
altså til godt og vel 41 år i tjenesten, hvoraf den største del var helliget den frivillige idræt i
forsvaret generelt og i særdeleshed i søværnet.
Æret være hans minde!

Karl Sortberg.
Nummer/Periode
1/2010 - Februar
2/2010 - Maj
3/2010 - September
4/2010 - November
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Deadlines for Marineidræt 2010
Til Redaktøren
29. januar
19. april
16. august
25. oktober

Udkommer
UGE 07
UGE 18
UGE 37
UGE 45

SIF Cykling Frederikshavn
Den 21. aug. 2009 Havde bestyrelsen i SIF FRH Cykeludvalg sat sine medlemmer stævne med
det formål at få banket rusten af kæden efter sommerferien.
Vi startede fra MP vagten kl. 1300 og herefter gik turen norden om byen over Faurholt bjergene
og slutte ca. 50 km. senere ved ”lanternen” på flådestationen.
Her var SIF, cykeludvalg vært ved et mindre traktement bestående af et par pølser og lidt
”energidrik”. Det var en dejlig tur i det nordjyske bakkelandskab.
Nu skal rusten for alvor bankes af, da vi skal til SIF landsmesterskaberne den 9 - 10 - 11. okt.
2009.
Mange af vore rytter har trænet & kørt løb i hele sommerperioden og de kørte nu utrolig
stærkt, så nu er i advaret, i kan godt få smurt kæden og indtage godt med vitaminer til
landsmesterskabet for vi er utrolig stærke.
Vi glæder os meget til landsmesterskabet hvor vi mødes og dyster med lidelsesfælder fra resten
af søværnet og har et par dejlige dage sammen med andre ryttere fra søværnet.

Viggo Nielsen
SIF LANDSMESTERSKAB I CYKLING 2009
Vi var sat i stævne af SIF i Århus til at dyste om søværnsmesterskabet i cykling i området
omkring Århus.
Vi startede 13 mand fredag den 09. oktober fra Frederikshavn efter arbejdstid. Vi kørte direkte
til enkelstart ruten for lige at mærke hvilken bane Århusianerne havde sat op for os. Vi kørte
begge ruterne igennem og måtte konstatere at Århusianerne havde fundet et par virkelig flotte
men også krævende ruter som løb igennem den flotte Marselisborg skov og Skåde bakker.

Vi oprettede hovedkvarter i ”Garderhuset” som er det sted Livgarden bor når de passer på
kongefamilien når de gæster Marselisborg.
Vi fik fortæret vores medbragte aftensmad og brugte aftenen til at lade op til morgendagens løb
og talte cykelsnak til langt ud på aftenen.
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Lørdagen viste sig fra den smukke side og vi vågnede til en flot efterårsdag med tørvejr og
sælskind. Morgen startede med et solidt morgenmåltid hvorefter vi kørte ud til startstedet for
enkeltstarten som var udlagt som en l1 km. lang og forholdsvis flad rute.
Vi startede kl. 09:30 med at sende 1. Rytter af sted, derefter startede rytterne med 3 min.
mellemrum.
Løbet forløb uden uheld og alle kom igennem i fine tider.

Efter konkurrencen pakkede vi sammen og returnerede til Gardergården hvor placeringerne
blev udregnet og frokosten blev konsumeret.
Resultater for Enkelstarten blev:
Seniorer:
Nr. 1 Torben Larsen SIF Frederikshavn i tiden 16 min. 27 sek.
Nr. 2 Kim Olesen SIF Frederikshavn i tiden 18 min. 14 sek.
Nr. 3 Jesper Nielsen SIF Frederikshavn i tiden 19 min. 09 sek.
Old Boys:
Nr. 1 Lars Nielsen SIF Århus i tiden 16 min. 38 sek.
Nr. 2 Vagn Frandsen SIF Århus i tiden 16 min. 45 sek.
Nr. 3 Palle Andersen SIF Frederikshavn i tiden 17 min. 20 sek.
Efter at frokosten var sat til livs og et par timers afslapning begav vi os ud til den 200 mtr. høje
Skådesender hvor starten på Linieløbet skulle foregå.
Linieløbet var udlagt som en 8 km. lang rundstrækning som skulle gennemkøres 5 gange.
Starten gik kl. 14:00 præcis og efter de første 2 omgange var feltet ved at være spredt ud over
et par km.
Der blev aset og maset bandet og jublet og løbet blev afviklet uden de store begivenheder,
dog var der en lokal rytter der pludselig lagde sig på hjul af førerfeltet og blev der hele løbet
igennem, han var for øvrigt først over målstregen men vi så ham ikke igen efter løbet.
Resultater for Linieløbet blev:
Seniorer:
Nr. 1 Torben Larsen SIF Frederikshavn i tiden 1 time 16 min. 13 sek.
Nr. 2 Jesper Nielsen SIF Frederikshavn i tiden 1 time 29 min. 37 sek.
Nr. 3 Kim Olesen SIF Frederikshavn i tiden 1 time 35 min. 50 sek.
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Old Boys:
Nr. 1 Palle Andersen SIF Frederikshavn i tiden 1 time 16 min. 30 sek.
Nr. 2 Lars Nielsen SIF Århus i tiden 1 time 16 min. 35 sek.
Nr. 3 Vagn Frandsen SIF Århus i tiden 1 time 20 min. 07 sek.

Holdmesterskabet blev igen i år vundet af SIF Frederikshavn ved Torben og Palle.
Et stort og velfortjent tillykke til alle med de gode resultater.
Efter løbet og et varmt bad fik vi middagen stablet på benene og vi spiste det røde kød og drak
den røde vin med stor appetit og velbehag.
Efter middagen gik vi til præmieoverrækkelsen……. og så var der dømt fodbold alle nød virkelig
at se svenskerne få tæsk af et oplagt dansk fodboldlandshold.
Søndagen stod kun på oprydning og transport hjem til Flådestationen. Vi ankom godt brugte
ved middagstid og jeg tror alle var enige om at det var et godt mesterskab blot vil det være
endnu bedre hvis flere SIF foreninger vil stille op og tage kampen op med os i 2010.
Der skal her fra Frederikshavn, lyde en stor tak til SIF Århus Cykeludvalg for et fantastisk godt
og vel tilrettelagt stævne.

Henrik Hugger
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DMI LANDSMESTERSKAB I CROSS COUNTRY 2009
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SIF Frederikshavn Tennis.
Vores lokale støtteelement (LSE) har som bekendt vedligeholdelsen af tennisbanerne.
Da de hørte, at vi skulle afholde mesterskab i uge 37, ville de gerne give banerne en overhaling
for at give klubbens medlemmer optimale forhold.
Spillerne har tidligere forsøgt at skrabe og børste det nedgroede lag af mos og andre urenheder
væk, men uden den helt store succes. Denne gang havde LSE fundet den store vinterkost frem
og spændt den på og sikke en forandring, da alt det gamle skidt blev ”revet” op og kørt væk.
Det var lige før, at man skulle ha solbriller på for ikke at blive blændet af de hvide streger der var
kommet frem på det nu grønne tæppe.
Hvis LSE havde nævnt, at det var fejemaskinen der skulle i brug, tror jeg nok udvalget havde
takket nej til tilbuddet.
”Græstæppet” er nemlig meget mørt, så den løsning havde vi nok ikke blive anbefalet.
Resultatet kunne ha været en tennis bane, hvor belægningen var stabilgrus!
Pu ha - heldigvis gik det godt.
Den sidste finish skulle ha` været en ny omgang kvarts sand, fordi banerne er meget sårbare
uden dette lag. Det nåede vi ikke, så det må blive næste år inde den nye sæson starter fordi,
vi nok må regne med, at banerne skal holde en sæson mere inden vores ønske om en ny
belægning kan blive en realitet, på grund af forsvarets økonomiske situation.
Fra pålidelig kilde kan vi kun fortælle, at udvalgets ønske ligger i den øverste del af
vedligeholdelses projekter ved LSE.
- Men i hvert fald, mange tak til LSE for en tur med kosten.
Klubmesterskab 2009
Uge 37 var fantastisk. Sikke en sensommer – jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft
så godt vejr ved vores klubmesterskab. Gad vide, om det har noget at gøre med klima
forandringen? Hvis ja, er jeg sikker på, at udvalget kan leve med det.
Der var 12 tilmeldinger (ganske hæderligt) og det kunne blive til 3 rækker.
Kampene blev spillet efter CUP systemet (vind og gå videre) og resultatet for 2009 blev:
HERRE SINGLE:
1. Jan Thomsen
2. Bent Kaa (Kalle)
3. Jesper Nørreskov

FIGHTER RÆKKEN:
1. Jesper Nørreskov
2. Heinrich Evers
3. Jens Madsen & Jeanette
Bjerregaard

DOUBLE:
1. Kenneth Nielsen /Jan Thomsen
2. Jens Madsen / (Kalle)
3. Jesper Nørreskov / Jeanette
Bjerregaard

Stort tillykke til årets mestre!
Når bladet kommer gaden har LSE nok taget nettene ned, men der vil være mulighed for spil
indtil nattefrosten tager over.
INDENDØRS på SSG.
Vi har igen mulighed for at tilbyde indendørs spil på SSG om søndagen fra 14 – 21.
Interesserede skal kontakte bestyrelsen for, at få en fast tid.
MINI tennis, præmie overrækkelse og udvalgsforsamling
Vi har lånt SSG hallen mandag 23. november til en omgang minitennis fra 18 – 20.
Umiddelbart efter, vil vi afholde udvalgsforsamling og nyde et eller andet.
For interesserede vil der ved samme lejlighed være mulighed for, at prøve kræfter med en
skumbold på en badmintons bane, hvor nettet er sat ned.
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Foto er fra DOUBLE dagen under klubmesterskabet.
Fra venstre:
Kalle, Jens, Jeannette og Jesper og øverst Jan og Kenneth.
De bedste hilsner

Jan Thomsen
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SIF LANDSMESTERSKAB I SPORTSFISKERI 2009
I week-enden 4. – 6. September 2009 havde vi inviteret de tre andre idrætsforeninger til at
deltage i det årlige SIF-Mesterskab. Jeg skal beklage, at afdelingen i København ikke agter
at deltage, hverken i år eller fremover, men jeg forstår godt deres framelding. Jeg vil i den
forbindelse takke samtlige af Jer, der gennem mange år, har været med til at arrangere og
deltage i mesterskaberne, samt for den tid og flid I har lagt i hele gamet. I har også været, og er
stadig en del af alle skrønerne, og der ruskes til stadighed op i de gamle historier.
Vi havde valgt at indkvartering skulle foregå på Antvorskov Kaserne, og samtidig havde vi lånt
Slagelse Sportsfiskerforenings lokaler, som ligger i nærheden af kasernen. Selve fiskeriet skulle
foregå på Storebælt. Nu er det jo som bekendt ikke altid, at tingene går som planlagt. Desværre
lovede vejrudsigten op til 14 m/s, så skipper ringede fredag ved middagstid og aflyste. Det
medførte lige et par telefonsamtaler, hvor jeg kunne oplyse, at havgrejet godt kunne blive
hjemme, og byttes ud med grejet til P&T fiskeri.
Nå, men de to andre foreninger, d.v.s. Århus stillede med et mindre hold, som bestod af Niels,
mødte op i løbet af fredag aften. Efter lidt snakken frem og tilbage, gik vi i gang med den
obligatoriske pølsemik. Efterhånden var det også blevet tid til at finde lagnerne, så vi kørte til
kasernen og fik indkvarteret gæsterne.
Lørdag morgen mødtes vi ved Slagelse foreningens lokaler, hvor vi indtog vores morgenmåltid.
Herefter kørte vi til Myrup Put & Take, hvor vi skulle have afgjort, hvor SIF-mesterskabet skulle
havne. Der var fint med fisk i søen, vi så i hvert fald en del fisk, der var oppe at springe. Det
kneb dog lidt mere, med at få dem til at bide. Om det var vejret, der var årsag til den magre
fangst, vides ikke, men det blæste godt, og ind imellem kom der også nogle gode byger. Eller
måske vandet var for varmt og iltfattigt, må stå hen i det uvisse. De første fisk der blev fanget,
var små skaller, som var ganske bidelystige. En skalle er jo også en art, så de røg selvfølgelig
ned i posen, til den samlede pointberegning. Efterhånden som tiden skred frem, og der stadig
ikke blev fanget ørreder, begyndte flere og flere at samle på skaller, som kunne være svære
at undgå. Alt har jo som bekendt en ende, og vores tid ved vandet rindede også ud, så ved
indvejningen var der ikke fanget ørreder overhovedet, hvorfor mesterskabet skulle afgøres på
de små skaller. Det viste sig, at Niels Hansen fra ARH, havde gemt flest, og blev ny SIF-mester
med en totalvægt på 183 gram!! Nr. 2 blev Kurth Nielsen fra KOR, samlet vægt 151 gram, og
3. pladsen gik til Jes Hansen, ligeledes fra KOR med 149 gram. Holdkonkurrencen blev vundet
af KOR med 115 point mod FRH på 2. pladsen med 80 point. 3. pladsen gik til ARH, som
selvfølgelig ikke kunne gøre sig i holdkonkurrencen. Største ”fisk” blev fanget af Knud Svendsen
fra FRH. Skallen havde den imponerende vægt af 35 gram. Bedste reserve var Henrik Olesen
fra KOR. Fidusen gik til Klaus Jensen fra FRH for en ufrivillig vandgang. Efter indvejningen tog
vi tilbage til udgangspunktet for et lille hvil.
Under aftenspisningen, som bestod af diverse retter fra en kineserrestaurent, blev der
holdt præmieoverrækkelse, hvor de velfortjente præmier og medaljer blev uddelt, under de
sædvanlige jubelscener og morsomme bemærkninger. Efterfølgende kammeratlig samvær
foregik i ro og orden, og deltagerne holdt ikke ud så længe, som tidligere har været tilfældet.
Vi mødtes igen søndag morgen til morgenmaden, hvorefter deltagerne fra Jylland fortrak
vestover.
Tak til samtlige deltagere og medhjælpere for at arrangementet kunne gennemføres.
En særlig tak til Slagelse Sportsfiskerforening for velvillig udlån af lokaler i hele week-enden.

Gert Hansen
SIF KOR
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FORSVARETS IDRÆTSFORENING
NYHOLM INDBYDER TIL JULEFEST PÅ HOLMEN 2009

JULEFEST PÅ
SØVÆRNETS OFFICERSKOLE
SØNDAG, DEN 06. DECEMBER 2009
FRA KL. 13:00-17:00
DIVERSE UNDERHOLDNING FOR
BØRN
IS, GODTER OG GAVER
BILLETBESTILLING SAMT AFHENTNING SENDEST DEN 24. NOVEMBER.
BILLETTER BESTILLES HOS:
SEKRETÆREN FOR SIF,
MARIE KAALUND WINTHER.
TEL: 32 66 42 33 (tirsdag og torsdag) eller på mail
sekretariatet@sif-idraet.com
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SIF FRH SEJLSPORT - STANDERNEDHALING 2009

Med 2 lydsignaler blev Svarstander over alfa hejst, tegn på at sejladsen udsættes til en anden
dag, dette betyder til foråret.
På en blæsende og våd dagen hvor folkebådene var kommet på land var det meget passende
at få standerne bjærget og gå i vinterhi.
En lille trofast skare var mødt frem for at sige stop for sæsonen 2009
En sæson der ikke har bragt de store nyheder på banen.
Vi har haft åben om tirsdagen med et lille fremmøde, dog har det været glædelig at der har
været værnepligtige der ønskede at sejle i yngling,
Ved kapsejladserne om onsdagen i Frederikshavn sejlklub er der ikke misset mange sejladser,
alle var dog ikke blevet orienteret om sejladsbestemmelserne så ved den årlige afslutning blev
vi tildelt BRØLEREN. Med følgende begrundelse, ikke startet korrekt, samt sejlet stor bane selv
om man havde vundet sejladsen hvis man var gået i mål det må kaldes en brøler.
Vi deltog i forsvarsmesterskabet der blev afholdt i København med 1 yngling og en
folkebådsbesætning. Her var ynglingbesætningen så gode at de fik en plads på landsholdet.
Det resulterede i at en af gasterne kom med til verdensmesterskabet der blev afholdt i Polen.
Landsholdet kom hjem med en flot 7 plads.
Efter denne status blev standerne medhalet og man fortrak ind i klubhuset til socialsamvær med
karrysuppe og snak.
Efter flere år uden uddeling af SIF SEJLSPORTSPOKAL fandt komiteen at ynglingbesætningen
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der havde kæmpet sig på landsholdet var en værdig modtager af pokalen
Besætningen er Søren Hansen, Thomas Jensen samt Pernille Jensen ( som kunne ikke være
tilstede da hun var ude at sejle, dog ikke sejlbåd.)
Jan Quist overrækker pokal og gaver til de dygtige sejler.
Så lykkes det at få SIF SEJLSPORTSPOKAL afsat
Næste arrangement i sejlklubben vil være kort før jul hvor der skal pudses kobber og messing
samt spises æbleskiver og drikkes gløgg

Willy Kristensen

2 af ynglinge besætningens medlemmer
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