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Redaktørens Klumme

Så er det atter tid til et nummer af bladet. Dette nummer er præget af at vi nærmer os tiden med
generalforsamlinger, samt at der ikke er kommet meget stof ind hen over julen.
Vintervejret har nok påvirket de udendørs aktiviteter, men man må da håbe at der har været
plads til indendørs idræt. Og så skulle man jo synes at vejret kunne have givet anledning til at
når man nu alligevel sad indenfor, kunne have skrevet en lille artikkel til bladet.
Bladet bliver ikke bedre end det stof der kommer ind gør det til.

Claus Gustafsen
Nummer/Periode
2/2010 - Maj
3/2010 - September
4/2010 - November
1/2011 - Februar

Deadlines for Marineidræt 2010
Til Redaktøren
19. april
16. august
25. oktober
28. januar

Udkommer
UGE 18
UGE 37
UGE 45
UGE 07
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Generalforsamling i FIN

Generalforsamling i Forsvarets Idrætsforening Nyholm
Der inkaldes til generalforsamling onsdag d. 17. marts kl. 19.00 på Holmen.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Valg af bestyrelse og suppleanter i Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN)
Valgt til
Formand
Næstformand

Karsten T. Pittersen
2010
Ønsker ikke genvalg
(Ny Formand vælges for 1 år til 2011.)
Jens Peter Ditmar Andersen
2010
Ønsker genvalg

Kasserer

John Thomassen

2011

Ikke på valg

B-medlem

Kristen Trap

2011

Ikke på valg

B-medlem

Arne Drygaard

2010

Ønsker ikke genvalg

B-medlem

Frank Caspersen

2011

Ikke på valg

B-medlem

Kurt Bagge Rasmussen

2011

Ikke på valg

B-medlem

Jørgen Bentzen

2011

Ikke på valg

B-suppleant

Egon Persson

2010

Ønsker genvalg

B-suppleant

Leif Hartmann

2011

Ikke på valg

B-suppleant

Martin Overgaard Jensen

2011

Ikke på valg

Revisor

Axel Svendsen

2011

Ikke på valg

Revisor

Per Jensen

2011

Ikke på valg

Revisorsuppleant

Søren Munk Madsen

2011

Ikke på valg

Marineidræt 1/2010 side 4

Generalforsamling i SIF Århus

SIF Århus Generalforsamling
afholdes
Onsdag den 17. marts 2010 kl. 1515
i Sødalsparken
Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning (ved formand og udvalgsformændene)
c. Regnskab
d. Behandling af forslag
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
f. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Formand:		
Næstformand:
Kasserer:		
vælges)
Sekretær:		
B-medlem:		
B-suppleant:		
B-suppleant:		

Flemming Pallesen – ej på valg
Lars R. Stenholdt – på valg,
Jesper Balsby Thingholm – på valg (skal på VUT – ny kasserer skal
Kirsten Skou – ej på valg,
Niels C.K. Hansen – ej på valg
Henrik B. Nielsen – på valg
Steen Munksgaard – ej på valg

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:		
Birgitte Vagnholm, på valg,
Revisor:		
Orla L. Christoffersen, ej på valg,
Revisorsuppl.:		
Keld Hentze - ej på valg
h. Eventuelt.
Beretningerne skal fremlægges kort og informativt. Fuld beretning med eventuelt billeder,
sættes i Marineidrætsbladet.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer, der ønsker
at deltage heri. bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, Kirsten Skou, SOK, lokal 3048 eller på
FIIN SOK-LE044
Sidste frist for tilmelding til generalforsamling: Fredag den 12. marts 2010

Flemming Pallesen
formand
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FIN deltagelse i DMI landsstævne

FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM
SKYDNING
Ud over den sædvanlige træning har skydeudvalgets medlemmer fået tilbud om deltagelse i
Dansk Skytte Unions stævner igennem året sluttende af med DMI landsskyttestævne.
FIN´s pistolskytter har igen gjort sig gældende og har haft igen i år to pistolskytter på det
militære landshold.
Det er blevet til mange flotte resultater og blandt andet vandt Thomas Trap Vejlestævnet i juli i
to discipliner. Det var grovpistol og sportspistol. – begge med 578 point ud af 600 mulige.
Københavnsmesterskabet vandt Thomas Trap guld i grovpistol og standardpistol og John
Jørgensen tog sig af guldet i Militær Hurtigskydning samt sølv og bronze i øvrige discipliner.
Til Danmarksmesterskabet vandt Thomas sølv på grovpistol.
I september deltog holdet i DMI Landsskyttestævne i Holstebro hvor Thomas Trap blev
landsskytte på grovpistol skarpt efterfulgt af John Jørgensen. Derudover blev Thomas
forbundsmester i Militær hurtigskydning.
FIN´s 1. hold blev forbundsmester både i grovpistol og militær hurtigskydning holdet bestod af
Thomas, John og Kristen

Landsskytte på grovpistol Thomas, efterfulgt af John og Martin fra Skrydstrup samt Henning fra
Holstebro

Marineidræt 1/2010 side 6

Holdet fra FIN i midten som dobbelt DMI forbundsmestrer i grovpistol og militær hurtigskydning.
En rigtig god sæson for FIN skydeudvalg, hvor Hans stadig passer vores baner og træner
skytter under SOS og hvor vi har skytter, der anvender Hanebjerg Skyttecenter primært i
sommerhalvåret.
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Juleturnering ved SIF Århus Badminton

SIF AAR Badminton
Juleturnering 24. november 2009
Tirsdag den 24. november afholdte SIF AAR Badmintonudvalg den årlige juleturnering. 10
deltog hvoraf 8 var medlemmer og 2 mulige kommende medlemmer.
Vi startede med morgenmad, hvorefter der blev udtrukket spillepartnere. Som formanden havde
truet med ved sidste juleturnering, fik udvalgets medlem John Jensen et handikap i form af
formanden som doublepartner. Dette fordi John har vundet 1. Præmien 2 år i træk. Og hvilket
handikap - formanden fik en skade allerede efter første kamp og måtte udgå.
Der blev spillet godt til og præmierne gik til følgende doubler:

1. præmie – Peter Mouritzen og Emil Olsen
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2. præmie – Aksel Vest og Leif Frederiksen

3. præmie – Kim Larsen og Claus V. Jensen
Sædvanen tro blev der serveret julefrokost efter præmieoverrækningen.
P.u.v.

Susanna Graabæk
Formand
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Søværnets Badmintonklub København

Indlæg til Marineidræt fra SB Kbh!
Det er et stykke tid siden, der har været et indlæg fra os, men vi er på banen igen
KBKr turneringen startede ud den 4/10-09 og for nuværende har vi spillet 5 ud af 7 kampe.
Desværre er det ikke gået så godt i denne sæson, vi ligger på sidste pladsen. Der er dog endnu
2 kampe, der kan give lidt point, så vi måske kan blive i rækken også til næste år.
Juleturneringen skulle oprindelig have været afholdt torsdag den 26/11, men grundet udlån af
HIA til julefrokost blev vor turnering rykket til almindelig træningsaften tirsdag den 24/11.
Klaus Hjorth stod for turneringen, hvor der blev spillet med skiftende makkere og hver enkelt
spiller tog sine point med gennem turneringen. Under turneringen blev der serveret julegløgg og
småkager.
Der var præmier til 1 og 2 plads i hver sin ende
Nr. 1 Steen Jacobsen
Nr. 2 Klaus Hjorth
På de 2 sidste pladser kom Anne Marie Kørboe og Jens Søgaard.
Efter turneringen var der hygge og mad i Tamburkorpsets lokaler.
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Klubturneringen starter tirsdag den 26/1 og kører i februar med ferie i uge 7.
Kalender vor første del af sæson 2010:
Klubturnering:
26/1-23/2
KBKr kampe: 4/3 og 21/3
Medlemsmøde:
9/3
SIF mesterskab ARH:
15/5
Anders Open:
25/5
Husk også at besøge vor hjemmeside http://www.sif-idræt.dk/FIN/Badminton.htm

Mia Heinecke

SIF Korsør Generalforsamling

Korsør afholder generalforsamling den 25-3 2010

Peder Madsen
HNE - KOR.
TLF. 5830 8177
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SIF Frederikshavn på sportsfiskertur

Sportsfiskerafsnit Frederikshavn (SISF)
30-11-2009
Referat af havtur 29-11-2009
Fik tidligere på måneden oplyst, at der var arrangeret en ekstra havtur søndag 29-11.
Kiggede fra ugens start på vejrprognoserne både på DR1 og TV2. De så bestemt ikke for
lovende ud – masser af vind og møgvejr til weekenden. Gik alligevel ned midt i ugen og fik mit
statsfisketegn fornyet – for det kunne jo være!
Sørme om ikke heldet var med os for en gangs skyld. Snakkede sammen lørdag aften, og der
blev meddelt: AT TUREN BLEV TIL NOGET.
Mødte ind på Flådestationen søndag morgen kl. 0700 hvorefter vi i biler forlagde til Skagen. Her
gik vi (9 mand plus forkvinden) om bord på OBERON hvorefter vi sejlede ud til forskellige vrag
sydøst for Skagen. Skipperen havde været så snedig at konferere med en garnfisker og fik der
at vide, hvilke vrag der stod garn på. Så behøvede vi ikke at sejle forgæves hen til et vrag der
allerede blev fisket på ved hjælp af garn.
Da vragene ligger rimelig tæt, blev der ikke brugt voldsom megen tid på at sejle fra det ene til
det andet.
Fiskeriet gik fortrinligt. Der var nu ikke så mange torsk, men til gengæld et væld af lyssej (eller
lubber, som de kalder dem ovre på øen). 2 eller 3 lyssej på taklet ad gangen – så har man
faktisk nok at se til. På et tidspunkt var der så meget ryk i min stage, at jeg tvivlede på, at den
kunne holde til presset.
Sjovt fiskeri – masser af fisk – og sidst, men ikke mindst: Hårdt arbejde – faktisk.
Kl 1430 stoppede vi fiskeriet for at sejle tilbage til Skagen.
Her blev så ens begærlighed straffet – for fiskene skulle jo også renses og skæres i filetter. Det
tog en rum tid.
Alle havde godt med fisk fra en halv snes stykker til max. Vel en 25-30 stykker.
Nu er lyssej jo en fortrinlig spisefisk, så der bliver nok kigget opskrifter i den nærmeste tid.
Ankom Skagen kl 1605 efter en fin og udbytterig tur.
Næste tur 28-12 efter nytårstorsk – og hvis vejret ellers holder.

Med venlig hilsen

Finn Egebjerg
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SIF Frederikshavn generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS
IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN.
Den 16-03-2010 klokken 19:00 i Cafeteriaet.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Behandling af forslag
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Formand
O.P. Larsen
b. Næstformand
Anders Larsen
c. B-Medlem
Britta Thomsen
d. B-Medlem
Thomas Jensen
e. Kasserer
Willy Kristiansen
f. B-Suppleant
Jan Sørensen
g. B-Suppleant
Claus Pape

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revisor
Thorkild Carlsen
b. Revisor
Viggo Nielsen
c. R-Suppleant
Finn Egebjerg

Ikke på valg
På valg (modtager genvalg)
Ikke på valg
På valg
På valg (modtager ikke genvalg)
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
På valg

8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil SIF være vært ved et mindre traktement, derfor bedes alle, der
ønsker at deltage heri, tilmelde sig til Willy tlf. 9922 1331 – OLSF-2131B eller Anders tlf. 9922
1109 – OLSF-3050B senest den 1. marts 2010 klokken 12:00

Anders Larsen
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SIF Frederikshavn Cykling

Standernedhaling
Det var en våd, kold og stormfuld vinterdag i november måned, at SIF cykelklub i Frederikshavn
havde valgt til at afvikle klubmesterskabet i landvejscykling samt stander nedhaling.
Vi startede ved MP vagten og kørte af den gamle DMI rute over understed, Gærum med mål
ved Bangsbo depot.

Som antydet var vejret ikke just med os specielt på toppen
af bakken ved Understed var vinden så kraftig at en rytter blev blæst i grøften, han kom dog
over oplevelsen uden skader på hverken sig selv eller materiel.
Først i mål, og dermed klubmester i 2009 blev Torben Larsen efterfulgt af Rene Holmberg som
lige besejrede Kim Olsen i en spændende lang spurt.
Alle var enig om at det var en barsk omgang men netop derfor var glæden ved at se målstregen
dog også derefter.

Vi begav os til SIF klubhus hvor de 3 mestrer ceremoniel nedhalede Dannebrog og dermed
markerede at sæsonen 2009 var tilendebragt.
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Efter bad (varmt) og omklædning var klubben vært ved et mindre traktement i Lanternen hvor
også præmieuddelingen fandt sted.

Formanden takkede for den fine indsats, og symbolsk lukkede luften ud af en cykelslange som
tegn på at sæsonen nu var slut.

Klubmestrerne 2009

Henrik Hugger
Formand
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SIF Frederikshavn Cykling Standerhejsning
SIF Frederikshavn Cykelklub starter sæsonen med standerhejsning og den rituelle pumpning
af cykelslangen som tegn på at sæsonen nu er i gang. Det sker den 23. april 2010 kl. 1200 på
sydkajen ved SIF’s. Klubhus.
Efter standerhejsning køre vi en rask lille cykeltur som starter fra MP. Vagten og går ca. 25 km
rundt i det Vendsysselske terræn.
Efter den friske lille tur vil cykeludvalget være vært for et mindre traktement i Lanternen.
Så er det slut med at spidse blyanter og trille viskelæder på kontorerne håndværkerne kan godt
smide bidetænger m.v. ned i værktøjstasken
Den skal have fuld JØØW lige fra starten af cykel året.
Vi forventer at SIF landsmesterskabet afvikles weekenden 5-6. juni. I Korsør, og her har vi 3
førstepladser og ikke mindst holdmesterskabet at forsvare.
Der gives i år ingen nåde for de konkurrerede idrætsforeninger, rusten skal være banket af
cyklerne, inden da, for her mødes vi med vores cykelvenner og har 3 dejlige og behagelige
dage sammen, vi glæder os meget til at møde jer til dyst.

Viggo Nielsen

