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Redaktørens Klumme
Så er det igen tid til at få et nummer af Marineidræt på gaden.
Denne gang er der indkaldelser til Genralforsamling i afdelingerne, men hvis I ser her under vil I
se at datoer for deadlines er tomme. Dette skyldes at jeg har fået at vide at det skal diskuteres,
hvor mange blade vi skal udvige på årsplan. Så før næste nummer kommer, kan jeg ikke give
de næste deadlines på tryk. Jeg lover dog at der kommer en notits på hjemmesiden således at I
ved hvornår der er deadline for nummer 2 - 2011.
Og så et lille ønske fra redaktøren, når i sender artikler til mig med billeder i, må det gerne være
i Word som de fleste også er, men vil I ikke være venlige at sende billederne seperat også, da
det ikke er alle billeder der kan trækkes ud af et Word dokument og reproduceres med et godt
resultat. Dette gælder både til bladet og til hjemmesiden.
Med ønsket om at vi må få et godt år for foreningerne.

Claus Gustafsen
Nummer/Periode

Deadlines for Marineidræt 2011
Til Redaktøren

Udkommer

Marineidræt 1/2011 side 3

Formanden har ordet

Kære medlemmer.
I og jeres familier ønskes hermed et godt og lykkebringende nytår.
Året 2010 har været et godt år for Søværnets Idrætsforeninger med deltagelse i og gen
nemførelse af flere store arrangementer, som har givet anledning til megen ros ude i
idrætsverdenen.
Jeg ser frem til et nyt og spændende idrætsår.
Jeg er fuld af fortrøstning om, hvorledes fremtiden skal forme sig for SIF. De seneste par år
har vist, at tingene ikke er så lette som tidligere. Det er som om det hele er blevet meget mere
”bøvlet” og besværligt. Men vi må som alle andre i forsvaret forsøge at få tingene til at fungere
bedst muligt. Og med de mange ildsjæle, der er i søværnet, er jeg overbevist om, at det nok
skal lykkes for os.
Vi har holdt et udbytterigt seminar i Ebeltoft, hvor vi fik drøftet en masse ting såvel store som
små. Med udgangspunkt i dette seminar vil vi i SIF FU arbejde fremadrettet mod en bedre
og mere strømlinet organisation, der i endnu højere grad vil kunne leve op til medlemmernes
forventninger. Det kan ikke udelukkes, at vi i endnu højere grad end tidligere vil kaste blikket
mod ”Folkeoplysningsloven” vedrørende foreningers opbygning og virke. Dette var et af
emnerne på seminaret.
Nu skal I ikke tro, at vi, som en følge af seminaret, vil revolutionere hele organisationen. Der
var blandt deltagerne bred enighed om, at man egentlig var godt tilfreds med tingenes tilstand,
herunder gennemførelsen af vores landsmesterskaber. Men som sagt kom vi bredt omkring.
I forbindelse med det kommende landsmøde i april måned vil der blive lagt op til drøftelser
vedrørende organisation og tilpasning af de nuværende vedtægter for både de enkelte
idrætsforeninger og SIF FU.
Personligt ser jeg frem til at deltage i så mange af de lokale generalforsamlinger som muligt for
der at kunne bidrage lidt med de tanker, vi gør os i SIF FU om fremtiden.
Jeg vil her og nu anmode idrætsforeningerne om, at gennemgå vedtægterne specielt med
henblik på den paragraf, som omhandler valg af formand. Når jeg fremhæver netop dette
punkt, er det fordi, vi i de seneste år har oplevet, hvor svært det er at få tjenstgørende (læs
uniformeret) personel til at påtage sig dette hverv. Det bør overvejes om formanden ”blot” skal
være ordinært medlem ansat i forsvaret. Hermed til eftertanke.
Endnu en gang tak for året 2010 og held og lykke i fremtiden med idrætsarbejdet ude i
foreningerne.

Søren Munk Madsen
Formand
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Generalforsamling i SIF Århus

SIF Århus
Afholder generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2011 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:		
Sekretær:		

Flemming Pallesen – på valg
Niels C.K. Hansen – ej på valg,
Lars Rohde Steenholdt – på valg
Kirsten Skou – på valg,

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:		
Birgitte Vagnholm, ej på valg,
Revisor:		
Orla L. Christoffersen (afgået)
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 4. marts 2011

Flemming Pallesen
formand
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Generalforsamling i SIF Frederikshavn

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØVÆRNETS
IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN.
Den 15-03-2011 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 bestyrelsesmedlemmer.
a. Formand		
O.P. Larsen På valg
b. Næstformand
Anders Larsen
Ikke på valg
c. B-Medlem		
Britta Thomsen
På valg (modtager genvalg)
d. B-Medlem		
Willy Kristiansen
Ikke på valg
e. Kasserer		
Thomas Jensen
Ikke på valg
f. B-Suppleant Jan Sørensen
På valg (modtager genvalg)
g. B-Suppleant Pia Grøndal		
På valg (modtager genvalg)

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

Ikke på valg
På valg

8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil SIF Frederikshavn være vært ved et mindre traktement, derfor
bedes alle, der ønsker at deltage heri, tilmelde sig til Willy på tlf. 9922 1331 – OLSF-2131B eller
til Anders tlf. 9922 1109 – OLSF-3050B senest den 10-03-2011 klokken 12:00

Anders Larsen

Marineidræt 1/2011 side 6

Generalforsamling i FIN

Indkaldelse
til
Generalforsamling i Forsvarets Idrætsforening Nyholm
(FIN)
Onsdag d. 23. marts 2011 kl. 1900 på Søværnets Officerskole
Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning
c. Regnskabet
d. Behandling af forslag
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være d. 16/3 2011 kl. 1200 til:
Kristen Trap
Mobil 25164228 eller
Mail: kristen@dds- nordsjaelland.dk

Bestyrelsen
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SIF Frederikshavn Floorball

Nyt fra Søværnet Frederikshavn Floorball Klub (SFFK).
Invitationsstævne i Brønderslev DEC 2010.
Tirsdag d. 7. december 2010 deltog to hold fra SFFK i Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKI)
og Idrætsforeningen Skive Garnision (ISG) invitationsstævne i floorball i Brønderslev hallerne.
Stævnet havde til formål at samle floorball interesserede idrætsforeninger indenfor Forsvaret
til et socielt sportarrangement, hvor man samtidigt ville kunne udbrede kendskabet til sporten
floorball og dennes regler. Samtidigt gav det arrangørerene en ide om udbredelsen af sporten
indenfor de enkelte idrætsforeninger, og et grundlag for på sigt at kunne udvide antallet af
stævner i Forsvaret indenfor floorball sporten.

Selve stævnet blev afviklet på én dag, og med opdeling i to puljer. Holdene bestod af 5 spillere
på banen og max. 4 udskiftere. SFFK havde to hold tilmeldt, men pga. sygdom og skadede
spillere op til og på kampdagen, endte begge hold med kun at have 5 spillere – hvilket betød
ingen udskiftere til de mange kampe. Det blev til mange gode men hårde kampe i begge puljer
og det ene SFFK hold nåede så langt som til finalen, hvor det blev til et knebent nederlag på
0-1 til et hold fra AKI. Begge hold fra SFFK leverede en solid indsats og gjorde et godt væsen af
sig. Dette må siges at være meget tilfredsstillende, ikke mindst taget i betragtning af, at SFFK to
hold ikke var iblandt de ”yngste” på banen.
Grundet stævnets store tilslutning og mange spændende og velspillede kampe, samt interessen
for spillet, er der nu god basis for i 2011 og fremover, at få sporten floorball på dagsordenen.
Vi håber at der på sigt vil blive arrangeret flere stævner af denne type – SFFK er klar til
udfordringen.
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SFFK generelt.
SFFK har nu eksisteret i ca. 2½ år, og klubben er stadig i en god udvikling. Også i denne sæson
(2010/2011) deltager klubben i den årlige Bulldogs Firmaturnering. Turneringen er i år opdelt i
en A- og B-række, og hvor SFFK spiller i B-rækken. Indtil nu er der spillet 2 kampe – og det er
blevet til én kneben sejr og ét knebent nederlag.
SFFK træningstider er stadig på SSG fredage fra kl 12.00 – 14.00 samt søndage fra 10.00 –
12.00. Alle er meget velkomne til at komme op og være med – klubben har udmærkede stave
som kan lånes.
Vel mødt til floorball i Frederikshavnsområdet.

Lars Eriksen
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SIF Frederikshavn Badtminton

SIF Badminton Frederikshavn
Julestævne d 27-11-2010
Årets julestævne startede lørdag d 27-11-2010 kl. 12.00, alle mødte op med godt humør, og de
18 fremmødte spiller blev derefter sat sammen i hold. Dagen bød på mange spændende kampe
og for dem som ikke kender til juleturneringen, kan det nævnes at nettet bliver beklædt med
papir så man ikke kan se modstanderne, og reglerne denne dag siger at der ikke må smashes,
eller slåes hårde nedadgående slag, hvilke godt kunne volde nogen lidt problemer, og her
nævnes ingen navne. Dagen blev afviklet på god og sportslig måde og resultaterne blev.
1.
2.
3.

Paw-Iver
Johnny H-Gunnar
Brian-Jens N

Efter dagens strabadser mødtes alle i sergent messen på flåden, til en hyggelig aften med
lækkert mad fra møllehuset, og godt selskab. Alle skal have tak for at traditionerne stadig kan
holdes i hævd. En dejlig dag/aften.
Til info kan nævnes at der er holdt generalforsamling torsdag d 27-1-2011, hvor følgende er
valgt til bestyrelsen. Preben Jensen, Peter Eriksen, Paw Nielsen, Jens Nielsen (Kasser) og som
suppleanter Johnny Høyer og Karl Albrechtsen.
Da vi i år arranger DMI’s Landsmesterskab d 22-23 marts, som afvikles i Arena Nord, ser vi
frem til stor opbakning fra alle som kan afse tid til at bakke vore spillere op. Der spilles begge
dage i tidsrummet 9-16.

Paw Nielsen

SIF Frederikshavn Badminton
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Generalforsamling i SIF Korsør

SIF Korsør indkalder hermed til Generalforsamling torsdag den 24-3-2011 kl. 16.00 i cafeteriet
FLS. Korsør.
Dagsorden i følge vedtægterne.
a. Valg af dirigent
b. Beretning
c. Regnskabet
d. Behandling af forslag
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt

Peder A. Madsen
Formand

SIF landsmøde 2011

Husk at SIF afholder landsmøde d. 15. april
2011
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SIF Frederikshavn Cykeludvalg
Kære Pedaltramper.
Til orientering kan jeg oplyse at SIF Frederikshavns Cykeludvalg afholder generalforsamling i
Lanternen torsdag 24 feb. 2011 Kl. 1500
Her vil klubben efter generalforsamlingen være vært for et mindre traktement.
Fredag den 15 apr. 2011 kl. 1230 er der standerhejsning ved klubhuset på syd kajen. Så er det
slut med at tænke på ferie, efterløn, pension, jul, påske, og pinse
Det er frem med cyklen og på med cykel tøjet.
Efter standerhejsningen er der en lille rask lille cykeltur på ca. 25 km. Her efter slutter vi af i
Lanternen med en bid brød.
Landmesterskabet afholdes 14 – 15. maj 2011 her er SIF Frederikshavn cykeludvalg vært. Vi
glæder os meget til at mødes med vores cykel venner fra de andre idrætsforeninger.
Vores taktik til landsmesterskabet er, på første omgang køres 100% herefter øges hastigheden,
og på sidste omgang sættes spurten ind, så er det holdmesterskab hjemme.
DMI Landsmesterskabet afholdes i Varde 07 og 08. juni. Og Ritter Classic køres 21. august
2011.
Til vores cykel venner kan jeg oplyse at træning programmet er lagt, der trænes fast hver fredag
eftermiddag, og flere gange ugentligt trænes fra fyr aften til der bliver sort sol (at træne til solen
brænder ud er nok at spænde buen for meget.)

Viggo.Nielsen
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FIN Skydeudvalg til Nordisk Mesterskab
DER ER SIMELT HEN FOR FÅ SØFOLK PÅ DETTE BILLEDE

Grovpistollandshold til Nordisk Militært Mesterskab i Finland 2010
Søværnets Idrætsforeninger har en lang tradition for at have mange gode pistolskytter på
Forsvarets bruttolandshold og den eneste individuelle verdensmester i pistolskydning forsvaret
har opnået i over 50 år, kom fra Søværnet.
Forsvaret Idrætsforening Nyholm har fået økonomisk støtte fra DMI til indkøb af 2 pistoler, der
kan anvendes på det militære landshold. Der er nu mulighed for at komme og træne med en
pistol der er anvendelig til internationale konkurrencer.
Det foregår hver onsdag eftermiddag fra kl. 1500 på skydebanerne under Søværnets Officers
Skole på Nyholm under kyndig ledelse af Hans Nielsen (Tidligere bruttolandsholdsskytte).
En stor TAK til DMI for støtten til en forhåbentlig fortsat udvikling af gode pistolskytter fra
Søværnet.

FIN skydeudvalg
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Søværnets badmintonklub København
Lidt nyt fra SB København:
Juleturnering
Juleturneringen blev afviklet fredag den 26.november. I år var turneringen lagt i hænderne på
Ellen og Mia.
Der blev spillet på 3 baner. En med balloner på net og bane, på en anden blev der spillet med
klap for øjet og med skumgummibold. På den sidste bane blev der lagt puslespil, hvor antallet af
lagte brikker blev lagt sammen med kampens resultat.
Undervejs var der indtagelse af diverse forfriskninger, så som pebernødder, gløgg og øl.
Efter alle disse strabadser gik vi over til ”Anders” hvor alle – som sædvanlig havde bidraget til
menuen.
Da sulten var blevet stillet, var det tid til præmieoverrækkelse, hvilket var rigtig dejligt, da
”Nissen” havde været med, så der var præmier til alle, men for god ordens skyld, vil jeg da lige
nævne de første 3 par:
Hanne og Kim Laugesen
Jens og Erik
Britta og Steen
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KBKr:
I skrivende stund har vi afviklet 4 af sæsonens 7 kampe, og denne sæson er det gået rigtigt for
holdet.
Vi ligger på 1.pladsen med 8 point – a point med vor modstander i næste kamp, SIF.
Denne kamp afvikles den 27/2 i Skovshoved.
Klubturnering
Vi afvikler vor klubturnering lørdag den 5. februar. Vi mødes kl. 0900 til morgenmad, og så går vi
ellers til den på banerne.
Landsmesterskab:
I år er det os, der afholder landmesterskabet.
Det foregår lørdag den 26 marts, og vi håber på stor deltagelse fra de øvrige afdelinger
Kalender:
KBKr kampe: 7/10-10 - 7/4-11
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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