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Redaktørens Klumme
Så er det igen tid til at få et nummer af Marineidræt på gaden. Også denne gang kan er
afdelingerne i Frederikshavn foverrepræsenteret, uden deres indlæg ville det være noget tyndt.
Jeg håber at de øvrige afdelinger har mere til næste nummer, da bladet helst ikke må blive
tyndere end dette nummer.
Jeg er også blevet ”pålagt” at bladet ikke må bære præg af at være en resultatliste, da det bl.a.
betyder noget fopr portoen, derfor vil jeg tilstræbe at have nogle få placeringer i forbindelse
med konkurencer, men lade egentlige resultatlister med alle placeringer, tider, point og lignende
komme på hjemmesiden.

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

Deadlines for Marineidræt 2010/11
Til Redaktøren
28. januar
15. april
19. august
11. oktober

Udkommer
UGE 07
UGE 17
UGE 35
UGE 47
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Søværnets landsmesterskab i landevejscykling 2010
En flok (14) glade cyklister startede fra Flådestation Frederikshavn fredag den 10. september
kl. 1500, med kurs mod Flådestation Korsør, for at deltage i SIF Landsmesterskaber i
landevejscykling.
Forlægningen gik planmæssigt uden de store forsinkelser. Ved ankomsten blev vi modtaget
af Louis Meegdes som er formand for SIF Korsørs cykeludvalg, i daglig tale kaldet
”cykelmaskinen”. Vi fik anvist lukafer, stor var genkendelsens glæde da vi opdagede at vi skulle
bo i nogle barakker som for nogle år siden stod i Frederikshavn under navnet ”Den Sorte gris”.
Vi fik spist vort medbragte mad og efter et par timers cykelsnak var det på køjen med drengene.

Lørdag den 11. september blev vi purret ud kl. 0700 for at spise den dejlige morgenmad som
Louis og hans søde kone Pia havde stillet på bordet.
Efter morgenmaden begav vi os ud til konkurrence pladsen og klargjorde start og mål området.
Kl. 0900 startede 1. rytter på den korte enkeltstart, en ca. 9 km lang rundstrækning og så kom
rytterne ellers af sted med 1 min mellemrum.
Det var begyndt at regne men selv det tog rytterne med godt humør og kløede virkelig på med
de sjove bemærkninger, men dog først efter de havde krydset målstregen og fået luft nok igen til
at kunne tale.
Ruten var meget fin og snoede sig igennem landskabet ved Frølunde, flot asfalt og godt
afmærket.
Da sidste mand var vel i mål og ruteafmærkningerne var samlet sammen, kørte vi til en af Louis
bekendtes jagthytte som lå ca.10 min. cykling fra målstregen. Her havde Pia klargjort en dejlig
frokost med grovboller og ostemadder, til os skønt.
Imedens regnen høvlede ned, spiste vi, slog mave og drak kaffe med hjemmebag til. Regnen
stilnede af og vi begav os til startstedet for Lineløbet.
Lineløbet var udformet som en rundstrækning på ca. 10 km, hvilket betød at ruten skulle køres
igennem 6 gange.
Allerede efter den 1. omgang tegnede et mønster sig, feltet var nu delt op i nogle ”klumper” og
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efterhånden som løbet skred frem blev disse dette mønster blot mere og mere markant.
I front lå 3 rytter som kørte utroligt hurtigt og vinderen blev først fundet efter en kort spurt på de
sidste meter før målstregen.
Også denne rute var med fin asfalt og godt afmærket og snoede sig igennem et flot landskab
hvor en af vore gamle kollegaer Marsk Stig havde huseret og drevet rov.

Det var en flok trætte rytter der efter målgang begav sig tilbage til Flådestation Korsør hvor et
dejligt varmt bad ventede.
Efter badet og afslapning i den flotte messe ankom aftensmaden som i lighed med frokosten var
helt overdådigt, en buffet bestående af fisk, kylling og rødt kød, dertil alt hvad hjertet begærede
af tilbehør, hertil fik vi et glas vin eller en øl, skøn skøn mulje. Resten af aften brugte vi til
festivitas og udveksling af løgnhistorier i store mængder.
Under middagen blev præmieoverrækkelsen klaret og det viste sig at SIF Frederikshavn igen
i år blev holdmester ved, Torben Andersen, Palle Andersen og Rene Holmberg, så vi tog den
flotte nyudstedete pokal med hjem næste morgen efter morgenmaden.
Vi var i Frederikshavn søndag lige over middag, fik afrigget bilerne og sagt farvel.
Vi var alle enige om at det var et kanon godt stævne, og Cykelmaskinen med Louis i spidsen
skal havde en stor tak for dette helt igennem veltilrettelagt SIF Landsmesterskab.
Resultater enkeltstart:
Herre Seniore:
1. Torben Larsen
Old Boys:
1. Palle Andersen

SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn

Resultater Linjeløb:
Herre Seniore:
1. Torben Larsen
Old Boys:
1. Kim Christiansen

SIF Frederikshavn
SIF Korsør

Sluttelig skal der lyde en opfordring til alle cyklister i søværnet:
Til de sejlende enheder, meld jer ind i en af SIF cykeludvalg i Århus, Korsør eller Frederikshavn.
Til landetjenestestederne, lav jeres egen lille cykeludvalg under SIF paraplyen.
MELD JER TIL LANDSMESTERSKABET!!
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Det er synd at ikke flere cyklister oplever den helt specielle atmosfære som gennemsyrer et
arrangement som beskrevet ovenfor.
I 2011 er det SIF Frederikshavn som er vært for SIF Landsmesterskabet, sandsynligvis sidst i
Maj måned, så hvis du har interesse i at cykle så henvend dig til mig så skal jeg hjælpe dig vider
med tilmeldingen.
Vi vil også gerne udfordres af cyklister fra Holmen, Kongsør og Frømandskorpset,

HVOR ER I?
Med sportslige hilsen

Henrik Hugger
Formand

SIF Frederikshavn Cykeludvalg
OPLOG. Frederikshavn
Tlf. 9922 1130 / 4041 5187
Olsf-3050A / olsf-3050A@mil.dk S

Samlet resultatliste kan ses på hjemmesiden: www.sif-idræt.dk
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SIF Frederikshavn tennis
Orientering 4 -2010
Sæson 2010 er ved at være historie. Vi har gennem sommeren stort set kun spillet på den ene bane
fordi den anden, ud mod Europavejen, stadig har et underligt fastpresset lag af mos, jord etc. som
spillemæssigt bevirker, at man kan sammenligne den med en lukket glatføre bane - direkte farlig at spille
på. Vi har desværre ikke midler til at få underlaget skiftet, så udvalget har rettet henvendelse til LSE om
bl.a. en ny omgang med børsten. Hvis ikke underlaget holder, må vi, i en periode definitivt nøjes med en
bane.
- Vi vil hellere undvære end, at være med til en alvorlig idrætsskade.
Der kan stadig spilles udendørs, men nettene bliver taget ned, når nattefrosten rigtig begynder.
Klubmesterskab 2010
Resultatet af ÅRETS KLUBMESTER blev denne gang:
HERRE SINGLE
1. Martin Stiller Jensen
2. Jan Thomsen
3. Bent Kaa (Kalle)

FIGHTER RÆKKEN
1. Jens Madsen
2. Lars Schorling
3. Michael Elstrøm /Nathja Svendsen

DOUBLE
1. Kenneth / Jan
2. Jens / Bent
3. Martin / Lars

STORT TILLYKKE - præmierne er blevet uddelt og Jens strålede af glæde da det endelig lykkedes ham,
at vinde den eftertragtede tennis ketsjer i Fighter rækken.
- Godt gået Jens og velkommen til HERRE SINGLE næste år.
Vinterspil i SSG hallen.
Vi er blevet beskåret hen ad vejen, men kan heldigvis stadig tilbyde spil om søndagen. Udvalget råder
over hallen fra 16 – 21 og interesserede skal, som vanligt, hurtig henvende sig til bestyrelsen med deres
ønske, så tiderne kan fordeles.
Minitennis m/ udvalgsforsamling.
Der afholdes mini tennis stævne i SSG hallen TIRSDAG den 30. november kl. 1800 og derefter
udvalgsforsamling. Vi serverer et eller andet passende for årstiden.
TILMELDING & FORSLAG SENEST 26. NOVEMBER.
Og til sidst et YNK - hvorfor skal det være så svært, at tilkendegive om man vil forsætte sit medlemskab?
- Det kan ikke være meningen, vi skal bruge så meget tid på, at sende påmindelser om indbetaling af
50,- kr. hvert eneste år!
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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SIF Frederikshavn petanque
Så er Petanque sæsonen ved at være slut for i år efter en travl sæson.
Vi har haft otte turneringskampe i foråret og otte i efteråret med udmærkede resultater.
Vi havde to travle dage med FLS FRH åbent hus arrangementer, hvor vi solgte kaffe, kage, is
og juice.

Vi har endvidere haft to grill arrangementer. Alle ting med stor deltagelse af vores medlemmer
der altid møder op.
Så har vi igen i år været til strandpetanque i Ålbæk og atter i år med en flot placering. Det blev
til en 2. plads og beskedenhed gør at jeg ikke siger hvem der vandt den

Klubmesterskabet er afviklet, igen i år vandt Søren og Karen Margrethe Gaardmann i double,
Jørgen Larsen herresingle og Margit Pedersen damesingle.
I år havde vi arrangeret vores afslutningsfest som et weekend ophold ved Slettestrand den 9 og
10/10, stor succes, 26 deltog og som man kan se på billederne var der meget socialt samvær
og masser af frisk luft ligesom vi fik rørt de gamle fusser til god musik.

Så alt i alt en god sæson. Vi mødes nu hver ”den første tirsdag” i måneden indtil vi starter forfra
i 2011, dog skal vi lige have en julehyggeaften med gløgg og æbleskiver og pakkespil.
Vi har altid et godt fremmøde hele året rundt, men der er altid plads til flere medlemmer, kom
bare, vi har det virkeligt sjovt og hyggeligt
hilsen

Margot Schuleit.
formand
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SIF Frederikshavn sportsfiskere
Havtur 31 okt 2010
24 okt havde vi programsat en havtur – men da vi kom til dagen var vinden lige i
overkanten og turen blev aflyst. Formandinden havde haft en snak med skipperen på ”Sjælland”
og de var blevet enige om, at vi kunne forsøge igen ugen efter d.v.s.31 okt.
Der var vi mere heldig med vejret og en halv snes håbefulde lystfiskere steg om
bord på ”Sjælland”. Kl 0800 afg. fra flådestationen med kurs nordpå til fiskeri på vrag. Selve
Hertas Flak skulle efter forlydende ikke være interessant fiskeri angående.
Efter et par timer nåede vi det første vrag (som vist havde haft godt fiskeri om
lørdagen). Der blev fanget lidt, men mest mørksej af mindre kaliber. Allan den heldige rad
krejlede sig til en 3-4 pæne torsk. En flot lyssej blev der også landet.
Videre til næste vrag, hvor det gik lidt bedre.
Knud Erik havde dog et par vrag mere i baghånden, men hvad de bød på kunne
ingen jo vide.
Det var nu ingen dårlig ide, for jeg skal da love for, at der kom gang i den.
Fine torsk på vel et par kilo til 3-4 kg blev hevet op i pæne mængder. Derudover
blev der fanget enkelte makrel, mørksej samt lyssej og en flot lange.
Af de mere kuriøse tildragelser skal lige nævnes Palles ”sprutte”. Han havde den
helt oppe i overfladen, men den sled sig løs og forsvandt i dybet.
Sjovt iøvrigt som fiskeri kan skifte. Forrige gang vi var på tur i samme område blev
der landet godt med lyssej og kun ganske få torsk. Denne gang var det lige omvendt.
kl ca. 1715.
sige.

Ved 15-tiden sluttede fiskeriet og vi sejlede tilbage til flådestationen, hvor vi ankom
En dejlig tur, hvor både vejr og fangstmængder var med os kan man vist roligt

Med venlig hilsen

Finn Egebjerg

Marineidræt 4/2010 side 9

Marineidræt 4/2010 side 10

SIF Frederikshavn tennis
Sæson 2010 er ved at være ved vejs ende og heldigvis har vi igen fået vores tid om søndagen
fra 16 – 21 i SSG hallen til rådighed for indendørs træning.
Interesserede skal hurtigst mulig henvende sig til mig for, at få tildelt en fast tid.
Vi spillede klubmesterskab i uge 34 & 35 og kan denne gang lykønske følgende medlemmer:
HERRE SINGLE
1. Martin Stiller Jensen
2. Jan Thomsen
3. Bent Kaa (Kalle)

FIGHTER RÆKKEN
1. Jens Madsen
2. Lars Schorling
3. Michael Elstrøm
Nathja Svendsen

DOUBLE
1. Kenneth / Jan
2. Jens / Bent
3. Martin / Lars

Der vil blive afholdt mini tennis stævne i SSG hallen, med fine præmier, tirsdag den 30.
november klokken 1800 hvor der også vil blive serveret et eller andet passende for årstiden. I
forbindelse med arrangementet vil der blive afholdt udvalgsforsamling.
Tilmelding til bestyrelsen senest 26. november.
Jan Thomsen (TAK) 9922 1843
Johnny Hansen (OLSF) 9922 1250
eller Kenneth Nielsen (OLSF) 41383216
De bedste hilsner
Tennis udvalget
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”Søværnet På Toppen” - Nijmegenmarchen 2010

Vinteren var gået med overvejelser om
deltagelse, planlægning og meget andet.
Da Danmark endelig tøede op efter vinteren
stod foråret i træningens tegn med en 2x40
kilometers kontrolmarch i Århus som det
største bump på vejen. Alt var gået godt og
alle forberedelse lå nu bag, da vi søndag
morgen den 18. juli endelig sad i bussen på vej
mod Holland for deltagelse i Nijmegenmarchen
2010.

Holdet
At samle et hold af frivillige fra Søværnet for
deltagelse i Nijmegenmarchen er ikke så nemt
som det lyder. Det fremgår da også tydeligt af holdets sammensætning idet vi endte op med
deltagere fra OPLOG FRH, FPT, ABSALON, 1. Eskadre, Søværnets Våbenkursus, Søværnets
Taktikkursus, 3. Telegrafbataljon og hjemmeværnet – 26 i alt, hvoraf 2 cykelordonnanser.
OPLOG FRH motto ”Service på Toppen” stammer helt tilbage fra den gamle flådestation og
udover signalet om kvalitet, dækker det samtidig vores geografiske placering på toppen af
Jylland/Danmark og da Søværnet i år samtidig fejrer 500 års jubilæum, lå det lige for at drage
paralleller dertil. Derfor var det med baggrund i gamle traditioner og dermed forpligtelser, at vi i
år valgte at gå under navnet ”Søværnet på Toppen”.
Heumensoord-lejren

På trods af nogle mindre problemer med
bussen nåede vi sent om eftermiddagen
Nijmegen og kørte de sidste 950 meter op ad
Sukkenes Allé og igennem støvleporten til den
militære indkvartering Heumensoord. Lejren
der består primært af telte husede de flere
end 5000 soldater fra mere end 30 nationer
der var mødt ind for at prøve kræfter med
denne 94. udgave af den verdensberømte
march.
Mandag 19. juli - Klargøring

Under mandagens åbningsceremoni kunne kontingentchef oberst Mogens Bech bl.a. orientere
om rekordstor dansk deltagelse - Mere præcist var der 443, hvoraf små 50 fra det mørkeblå
værn og marinehjemmeværnet.
Paraden blev fulgt op af orienteringsmøder og udover mere praktiske forhold var det
væsentligste budskab, at vi gik en varm dag i møde og kunne forvente temperaturer omkring 32
grader.
Den canadiske krigskirkegård i Groesbeek

Vi valgte at bruge eftermiddagen på en bustur rundt i området for bl.a. at
se ruterne og pille nogle højdemeter ud af ”de syv bjerge” på marchens
tredjedag. Højdepunktet var dog besøg på den canadiske krigskirkegård
i Groesbeek. Da de allierede styrker gik ind i Holland betalte mange den
højeste pris. 2.610 soldater fra Commenwealth og 9 af anden nationalitet
er begravet der – de 2.332 er canadiske.
Med stof til eftertanke stod resten af eftermiddagen og aftenen i
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klargøringens tegn herunder kontrolvejning af rygsækken, der skulle tapes fødder og meget
mere.
Tirsdag 20. juli – Elst, marchens første dag

Grundet varslet om de høje temperaturer var starttidspunktet rykket én time frem, hvilket ville
betyde en time mindre i solen. Efter morgenrutinen var vi klar på paradepladsen kl. 0315, hvor
alle virkede spændte og i godt humør. Med vores nye fane højt løftet kom vi godt af sted og
ned ad Sukkenes Allé. Rytmen blev dog brudt da vi efter fem kilometer mødtes vi med de tre
civile ruter. Nu havde vi det lige for os selv og så med ét var vi 40.000 der ville samme vej ud på
broen over floden Waal.
Kl. 0600 ankom vi i fin stil til rast 1. Varmen
havde allerede godt fat, da vi på vanlig vis blev
godt modtaget af nanserne der serverede den
obligatoriske røde saft, frugt mv.
De enkelte marchdage er opkaldt efter
honnørbyen og dagens by var Elst 20 km
ude. Til trods for, at klokken kun var halv otte,
var indbyggerne i Elst stået op og vinternes
forberedelser skulle nu stå sin prøve. Overalt
var der flag, blomster og musik i de tætpakkede
gader, hvor publikum hyldede gængerne for
deres indsats.
Klokken var halv tolv da vi igen krydsede Waal og gik ind gennem Nijmegen by, hvor
stemningen var lige så høj som temperaturen trykkende. Efter 9 timer og 20 minutter for de godt
44 km var det en sand fryd at gå de sidste meter ind i det festklædte øl til tonerne af ”When the
danes go marching in…”.
Onsdag 21. juli – Wijchen, marchens anden dag

Vejrudsigten lovede igen varmt, men Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel hjalp os godt
i gang da vi kl. 0600 startede ud på de 35,96 km. Klokken var godt ni da vi gik igennem
honnørbyen Wijchen, hvor varmen begyndte at tage fat. Det var også nu, at regningerne fra
den foregående dag skulle betales. Overophedning og tegn på dehydrering var udtalte, men
forholdene taget i betragtning gik vi pænt til.
Alle var mærkede af varmen, men specielt én var meget hårdt ramt. Holdet støttede op og det
var med stor glæde, at vi kom i mål kl. 1408 efter 8:08 timer.
Holdet havde gjort det godt, havde arbejdet som et hold og hjulpet hinanden hele vejen
igennem, men omkostningerne var til at få øje på. Senere samme aften fik én af vores deltagere
1,5 liter væske i drop og en anden drak ved egen hjælp 12 liter vand.
Torsdag 22. juli – Groesbeek, marchens tredje dag

Kl. 0540 gik vi ud på de 39,65 km med en vejrudsigt der lovede overskyet
og lavere temperaturer end de foregående dage. Vi var dog ikke mere
end kommet ud på Sukkenes Allé, da én deltager trådte ud af geleddet
for at kaste op. Gårsdagens drop mv. havde desværre ikke kunnet rette
ubalancen og håndklædet blev kastet.
En trist start, men det skulle blive værre, for vi ved rast 1 måtte vi
efter konsultation med ”doc” sætte yderligere én deltager grundet
overophedning og væskemangel.
Det var en fantastisk smuk dag og i det kuperede område kunne man
rigtigt se menneskemyldret og de mange gængere på vej mod dagens mål,
som vi nåede kl. 1430 efter 8:50 timer.
Inklusiv vores to var der i dag udgået fire danske deltagere, men heldigvis
var resten på holdet stadig godt gående de første dages strabadser taget i betragtning.
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Fredag 23. juli – Cuijk. marchens fjerde og sidste dag

Kan man gå tre dage – kan man også gå fire, men stilheden var alligevel udtalt da vi kl. 0500
begav os ud på de sidste 44 km. Det var en flot morgen og vi gik rask til. Der var ingen med
større vabler, enkelte med gnavesår og flere med muskelsmerter, men ingen talte derom. Kirken
i byen Beers havde vi kunne se længe og den er egentlig ikke noget specielt og dog. Efter 25
km nåede vi endelig frem og med det bynavn er traditionen naturlig nok – og de få der ville fik
tilbudt en lille fadøl.
Alle har vi nok været til byfest eller ved andre begivenheder stået som sild i en tønde, men
honnørbyen Cuijk efter 29 km overgår alt. Her er det bare at følge menneskestrømmen igennem
de smalle gader, hvor høj musik umuliggør enhver tale.
Efter 39,5 km ankom vi til Charlemagne, hvor marchen
tidligere sluttede, rygsækken kunne smides og når medaljen
modtaget kunne man frivilligt vælge, at gå de 4,4 km ned ad
Via Gladiolus. Men traditionen var brudt og nu var de 4,4 km
obligatorisk og med rygsæk. Dertil skulle indmarchen foregå i
tre fælles-nordiske ”klumper” med musik i front.
Indmarchen tog ca. 1 time, hvorefter alle deltagerne blev kørt
med bus til Heumensoord-lejren. Her blev den velfortjente
medalje overrakt, ligesom holdmedaljen blev sendt rundt.
Herefter var der tid til oprydning og afsked inden vi senere
samme aften satte os i bussen. På denne sidste dag udgik
to danskere: I alt udgik 10 af de 443 startende, hvilket
overvejende skyldes overophedning og knæskader.
Afslutning

Marchen er en stor mundfuld og det ses tydeligt ud af
statistikken, men det fremgår også, at de startende danskere
gør det godt:

Nijmegenmarchen er en stor udfordring og som helhed var årets march en positiv oplevelse og
til trods for svære forhold er det min opfattelse, at vi fik det bedste ud af situationen og alle på
holdet skal have ros for deres indsats.
Afslutningsvis skylder jeg på vegne af hele holdet at takke OPLOG Frederikshavn for logistisk
støtte og Søværnets Idrætsforening Frederikshavn for trøjer mv., hvilket var meget til at
synliggøre Søværnet og os som hold.
”Willen is kunnen” – det er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne.
Af kaptajnløjtnant

Tommy Pedersen

– Holdfører for ”Søværnet På Toppen”
Chef for Transport og Havn ved OPLOG FRH.
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Søværnets badmintonklub København
Så er der endelig kommet liv i SB københavn igen
Lidt historik fra den forgangne sæson:
KBKr:
Vort hold i KBKr turneringen havde en lidt dårlig sæson, men det lykkedes os da
at forblive i serie .
Landsmesterskab:
I maj tog vi turen til Århus i Kr. Himmelfart ferien. Da turneringen lå lidt senere
end normalt, var vi desværre en lille sluttet flok, men som sædvanligt var det rigtig
hyggeligt, og Århus havde gjort en stor indsats.
Anders Open:
Vor sæsonafslutning fandt sted den 25.maj, og Johnny Madsen stod for
afviklingen
Resultatet af anstrengelserne blev:
1. Steen Jacobsen / Mia Hjorth Heinecke
2. Kim Rasmussen/Anders Rasmussen
3. Ellen Stage/Dennis Rasmussen
Den nye sæson er startet op, lidt langsomt men nu er der godt besat på banerne
om tirsdagen.
KBKr:
Også her er den nye sæson er startet op og vor første kamp var på hjemmebane.
Til holdlederens stor fornøjelse vandt vi kampen 10-2. Lad os håbe at denne
tendens fortsætter.
Kalender:
KBKr kampe:
7/10-10 - 7/4-11
Juleturnering:
26/11-10
Klubturnering: Tentativ januar/februar – afventer udvalgets beslutning
Medlemsmøde: 8/3
SIF mesterskab KBH: 26/3
Anders Open:
31/5
Husk også at besøge vor hjemmeside http://www.sif-idræt.dk/FIN/Badminton.htm

Mia Heinecke
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