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Redaktørens Klumme
Så er det igen tid til at få et nummer af Marineidræt på gaden. Bladet er denne gang på
28 sider men det er desværre ikke billederne der fylder, bladet er meget teksttungt, men
generalforsamlinger er åbenbart meget lidt fotogene.
Som lovet i sidate nummer kommer der igen deadlines til de næste numre, men som I kan se er
det besluttet at nedsætte antallet til tre blade om året.
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
Deadlines for Marineidræt 2011
Nummer/Periode
3 - OKT 2011
1 - MAR 2012
2 - JUN 2012
3 - OKT 2012

Til Redaktøren
30 SEP 2011
24 FEB 2012
25 MAJ 2012
28 SEP 2012

Udkommer
Uge 44
Uge 13
Uge 25
Uge 44
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Æresmedlem bortgået
MINDEORD OVER KARL SORTBERG
Det var med stor sorg at vi den 19. maj 2011, modtog meddelelse om at Søværnets Idrætsforeningers
æresmedlem, orlogskaptajn Karl Sortberg var afgået ved døden den 17. maj 2011. Karl blev 73
år – han ”orkede” ikke livet mere.
Karl begyndte sin idrætslige karriere i starten af 70erne, som redaktør af ”Marineidræt”, et hverv
han vartede indtil han valgte at stoppe i 2004.
Karl var valgt ind i SIF bestyrelse i en tid hvor sammenlægningen af Søværnets to idrætsforeninger,
Idrætsforeningen for Søværnets Officerer (ISO) og Idrætsforeningen for Søværnets Specialofficerer
(ISS) foregik, og Karl har på den måde sat et kraftigt fingeraftryk på de bestemmelser som SIF’s
foreninger fungerer under i dag.
Karl valgtes ind i DMI forretningsudvalg i 1986. I perioden 1991 til sin pensionering i 1998 var Karl
næstformand i DMI. Efter sin pensionering fortsatte Karl som generalsekretær i DMI indtil 2004,
hvor Karl så valgte at gå på pension.
Gennem årene var Karl en flittig deltager som repræsentant for såvel SIF, som DMI forretningsudvalg
ved adskillige idrætsstævner i hele landet.
Karl var som nævnt æresmedlem i SIF, og også i DMI blev Karl hædret, nemlig med DMI’s
hæderstegn i 1993, i forbindelse med DMI’s 75 års jubilæum, hvor Karl var forfatter og redaktør
på DMI’s jubilæumsbog. Karl blev æresmedlem i DMI i 1998.
Karl var en ivrig motionssvømmer, men ellers var det sportsfiskeri og jagt, som var hans store
interesse.
Indtil sin død var Karl også et flittigt medlem af Københavns Marineforening samt af ”Ørnens
Venner”, der er en lille sammenslutning af pensionerede officerer.
Karl begyndte i Søværnet i 1955 og blev pensioneret i 1998, altså 43 år i tjenesten, hvoraf den
største del var helliget den frivillige idræt i forsvaret generelt og i særdeleshed i søværnet.
Æret være hans minde.

Kent Ravn
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Årsberetning
INDLEDNING
Med denne beretning for året 2010 ønsker Søværnets Idrætsforeninger (SIF) og
Forsvarets Idrætsforening Nyholm (FIN) først og fremmest at sige tak til de mange medlemmer
og ledere, som i årets løb har medvirket til at fremme den frivillige idræt i søværnet – uden disse
mange ville det ikke være muligt at opretholde de fire aktive og levedygtige foreninger.
SIF og FIN bringer også en hjertelig tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder,
idrætsorganisationer og –foreninger samt enkeltpersoner for godt samarbejde og støtte i 2010.
De begyndervanskeligheder, der var med forsvarets nye funktionelle tjenester, er næsten
ryddet af vejen, og der er trods alt opnået en vis forståelse for den frivillige idræts værdi, når
det gælder højnelse af personellets trivsel og den heraf følgende forbedring af den daglige
arbejdsindsats.
SIF FRH har i 2010 afholdt et forbundsmesterskaber for DMI i cross country. Der skal her
fra lyde en tak for indsatsen.
Vi er i SIF taknemmelig for de tjenestesteder, der giver mulighed for, at vi trods ikke altid
rimelige arbejdsvilkår på denne måde er med til at profilere søværnet.
Aktivitetsmæssigt har 2010 været et godt år for idrætsforeningerne. Medlemstallet holder
sig nogenlunde stabilt. Medlemmernes flotte resultater i SIF landsmesterskaber og i Dansk
Militært Idrætsforbunds finalestævner fremgår på de respektive hjemmesider:
www.sif-idræt.dk eller www.dmif.dk
I lighed med tidligere år har SIF hædret og sørget for hædring af såvel aktive
idrætsudøvere, som aktive ledere – disse fremgår af side 3.

På foreningernes vegne

SØREN MUNK MADSEN
INDHOLD
Indledning
Indhold
Søværnets Idrætsforeningers hædersbevisninger 2010
Dansk Militært Idrætsforbunds hædersbevisninger 2010
Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalgs beretning 2010
Fællesudvalgets sammensætning og møder
Koordinering af idrætsvirksomheden
Samarbejdet med forsvarets og søværnets tjenstlige idræt
Kontakten til og samarbejdet med DMI
Kontakten til og samarbejdet med civile idrætsforbund m.v.
Koordinering af økonomien
SIF medlemstal pr. 31 DEC 2010
Regnskabsoversigt for perioden 2006 til 2010
Medlemsbladet ”Marineidræt”
”Dead-line” ”Marineidræt”
Landsmøde XXV
Afslutning
SIF Landsmesterskaber 2010
SIF’s sekretariat
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SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS
HÆDERSBEVISNINGER 2010
Lederpris
Jens Peter Ditmar Andersen, FIN
”Ørnens Idrætslegat”
Mia Elise Petersen, FIN
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS
FÆLLESUDVALGS BERETNING 2010
Fællesudvalgets sammensætning og møder
Udvalget har følgende sammensætning (31 DEC 2010).
1.
Formand, valgt uden for foreningernes bestyrelse på et Landsmøde:
Søren Munk Madsen
Næstformand og formand for SIF Frederikshavn:
Ole P. Larsen
Kasserer og formand for SIF Korsør:
		 Peter Madsen
Udvalgsmedlem og formand for FIN:
		
Kristen Trap
Udvalgsmedlem og formand for SIF Århus:
		
Flemming Pallesen
Udvalget har afholdt 4 udvalgsmøder incl. Landsmøde i 2010. På udvalgsmøderne har der
været følgende faste punkter på dagsordenen:
a.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af forrige møde.
b.
c.
Orientering ved formanden.
d.
Orientering ved foreningsformændene.
e.
Orientering ved kassereren, herunder økonomi generelt.
f.
Ansøgninger til låne- og projektkonto.
g.
Indstillinger til hædersbevisninger.
h.
Eventuelt.
i.
Andre emner f.eks. deltagelse i DMI orienteringsmøder o. lign..
Koordinering af idrætsvirksomheden.
2.
SIF Landsmesterskaber er behandlet i et separat afsnit i denne beretning.
Der er gennemført SIF Landsmesterskaber i følgende idrætter m.v.:
- Badminton af SIF ÅRH
- Golf af SIF KBH
- Sportsfiskeri af SIF ÅRH
- Cykling af SIF KOR
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Der skal lyde en tak til udvalgene, fordi de holder disse mesterskaber i hævd, især i en tid hvor
det er blevet vanskeligere at få stillet indkvartering, faciliteter, transport, m.v. til rådighed.
Samarbejdet med forsvarets og søværnets tjenstlige idræt
3.
Samarbejdets højeste niveau med forsvarets tjenstlige idræt foregår via Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI) og er således noget indirekte. I forsvarets Idrætsudvalg (FIU) er DMI
repræsenteret ved formanden og de enkelte værn ved en repræsentant udpeget af h.h.v.
Hærens Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Søværnets Operative Kommando.
Søværnets repræsentant er orlogskaptajn Kirsten Kjeldsen. FIU koordinerer de tre værns
tjenstlige stævnevirksomhed sammen med Center for Idræt, som afholder landsholdssamlinger,
stævner i CISM (militære verdensmesterskaber) og Militære Nordiske Mesterskaber. Som
en pendant til dette forum gennemfører søværnets idrætsudvalg tilsvarende opgaver af
idrætsmæssig karakter internt med tjenestestederne. Også her er SIF godt repræsenteret ved
formanden samt næstformanden og formanden for FIN. Disse dog i deres egenskab af tjenstlige
repræsentanter.
Kontakten til og samarbejdet med DMI
SIF har pr. 31 DEC 2010 følgende repræsentanter i DMI’s bestyrelse:
4.
		
OK Søren Munk Madsen
		
Bestyrelsessuppleant: OK Kristen Trap
Søren Munk Madsen er kasserer i DMI.
I DMI’s øvrige ledelsesorganer er SIF pr. 31 DEC 2010 repræsenteret som følger:
Idrætsudvalg I:

SSG Karsten Pittersen

Skydeudvalget:

OK Kristen Trap, formand Skydning

Lovudvalg:

OK Søren Munk Madsen

Dopingkontroludvalg:

OK Søren Munk Madsen

Amatør- og ordensudvalg:

AD Tim S. Jørgensen
KD Henrik Andersen, suppleant

Hæderstegnsudvalg:

AD Tim S. Jørgensen

SIF er således repræsenteret i DMI’s ledelse og som sådan også med til at præge udviklingen,
dels på det organisatoriske, men ikke mindst på det idrætslige område i forbundet.
DMI består af 48 foreninger med tilsammen 20.767 medlemmer, hvoraf de 2.409 (DEC 2010)
kommer fra SIF.
Yderligere oplysninger om DMI, kan søges på DMI’s hjemmeside: www.dmif.dk.
SIF medlemmer har heldigvis deltaget i mange DMI stævner og opnået gode resultater. Disse
kan findes på DMI hjemmeside: www.dmif.dk . Dette forhold skal imidlertid ikke afholde SIF
fra at opfordre til endnu større opslutning om disse stævner – de kan faktisk opfattes som
”Forsvarets Mesterskaber”, idet alt personel (civilt og militært), som er ordinært medlem af en
idrætsforening under DMI kan deltage.
Som det fremgår, så har SIF et udmærket samarbejde med DMI, såvel på ”banerne”, som i
idrætsudvalg og bestyrelse, og der skal lyde en hjertelig tak til forbundet for såvel den nævnte
støtte, som det gode samarbejde.
Kontakten til og samarbejdet med civile idrætsforbund m.v.
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5.

SIF kontakt til disse forbund foregår for en dels vedkommende via DMI – der foruden
at være specialforbund for feltsport, biathlon orientering og militær femkamp, også er
tværidrætsligt forbund under Danmarks Idræts Forbund.
SIF har endvidere samarbejde med og deltager også i andre forbunds/unioners turneringer og
arrangementer, eksempelvis Firmaklubbernes Boldspil Union, Københavns Badminton Kreds,
Dansk Sejlunion og Dansk Bowling Forbund etc.
Koordinering af økonomien
6.
Foreningerne har også i 2010 overholdt budgettet, og tildelingen til foreningerne var for
2010 som følger – 2009 tildelingen i parentes.
SIF Frederikshavn
kr. 224.205
(195.000)
SIF Århus
kr. 59.040
(55.000)
SIF Korsør
kr. 42.800
(32.000)
SIF København
kr. 217.300
(165.000)
SIF MEDLEMSTAL PR. 31. DECEMBER
SIF Frederikshavn
SIF Århus
SIF Korsør
SIF København
I alt

2006
839
280
516
1128
2763

2007
812
259
569
985
2625

2008
862
232
416
1009
2519

2009
1032
230
59
1178
2499

2010
1010
210
50
1139
2409

REGNSKABSOVERSIGT FOR PERIODEN 2006 TIL 2010
Indtægter
SIF Landsmesterskaber
SIF Frederikshavn
SIF Århus
SIF Korsør
SIF København
SIF medlemsblad
”Marineidræt”
SIF administration

2006
831.523
34.564

2007
859.107
32.753

2008
833.539
43.749

2009
769.964
39.267

2010
740.954
47.750

190.000
70.000

195.000
58.000

185.000
58.000

202.187
55.000

180.000
50.000

45.000
163.671
23.870

42.000
145.000
9.509

42.000
137.965
17.381

25.715
170.462
14.967

32.000
159.134
15.671

308.786

312.505

286.782

303.429

264.736

2006
831.523
34.564

2007
859.107
32.753

2008
833.539
43.749

Realiseret
#

190.000
70.000

195.000
58.000

185.000
58.000

#
#

45.000
163.671
23.870

42.000
145.000
9.509

42.000
137.965
17.381

308.786

312.505

286.782

Medlemsbladet “Marineidræt”
7.
Bladet er udkommet i 4 numre. Igen i år skal der lyde en hjertelig tak til bidragydere fra
udvalgene, som har ulejliget sig med at skrive lidt eller meget om deres idræt / hobby
m.v.. Uden disse bidrag kunne bladet simpelthen ikke udgives.
Tak til den nye redaktør for en flot indsats i bestræbelserne for at få bladet ud.
Landsmøde XXV
8.
Fyldigt referat af Landsmødet kan læses i ”Marineidræt” nr. 2/11
Afslutning
9.
Fællesudvalget har været repræsenteret ved idrætsforeningernes generalforsamlinger,
ved aktive medlemmers afgang fra søværnet, ved jubilæer m.v.. Arbejdet i Fællesudvalget har
været præget af godt kammeratskab, godt humør og et fortræffeligt samarbejde, hvor det med
god vilje er lykkedes at få ”enderne til at hænge sammen”. Tak skal I have!!
Der skal også lyde en tak til de mange i udvalgene, som har støttet Fællesudvalgets arbejde,
ligesom der igen i år skal lyde en særlig tak til Marie Kaalund Winther på sekretariatet. Hun har
været og er en uvurderlig hjælp for hele SIF, ligesom hun er god til ”at holde os i ørerne”.
Denne beretning vil blive suppleret på Landsmødet den 15. april 2011.
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SØVÆRENTS IDRÆTSFORENINGERS
LANDSMESTERSKABER 2010
SIF har afholdt landsmesterskaber i følgende sportsgrene:
BADMINTON
CYKLING
SPORTSFISKER
GOLF
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT
Sekretær:
Marie Kaalund Winther, SIF sekretariat,
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT
A.H.VEDELS PLADS
1439 KØBENHAVN K.
TLF. 3266 4233

SIF landsmøde 2011
Konklusionsreferat fra SIF landsmøde XXIX på VBK Sj. Odde den 15/04-11
Deltagere under landsmødet var:
Thomas Jensen (TJ), Willy Kristiansen (WK), Knud Jensen (KJ), Johnny Bannow (JB), Per
Flemming Jensen (PJ), Kurt Bagge Rasmussen (KR), Kristen Trap (KT), Leif Hartmann (LH),
Gert Larsen (GL), Peder A. Madsen (PM), Flemming Pallesen (FP), Nils Hansen (NH), Søren
Munk Madsen (SM), Marie Kaalund Winther (MKW)
Formanden, Søren Munk Madsen, byder forsamlingen velkommen til dette års SIF landsmøde
2011. Desværre er der ikke så mange deltagere som håbet, men der har været flere årsager til
de nævnte afbud.
Der startes til tiden kl. 16:00 i fællesområdet/kantinen på VBK.
Ad pkt. 1 – valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår LH, og han vælges med akklamation. Tak til Leif!
LH: Takker for valget og nævner at landsmødet/indkaldelsen er lovlig varslet og forsamlingen
er dermed beslutningsdygtig. Han påpeger at der under pkt. 9 vil SIF 40 års jubilæum kunne
diskuteres.
Ad pkt. 2 – beretning:
SM tager ordet og gennemgår sin mundtlige beretning fra året 2010.
- LSE’et: bliver stadig mere vanskelige at samarbejde med omkring indkvartering, og det
er et emne som SIF FU har på dagsordenen generelt, når der afholdes møder.
- SIF landsmesterskaber: I 2010 blev der afholdt 4 stævner i hhv. BAD, GOLF, FISK og
CYK. Sejlsport udeblev, da der i samme periode blev afholdt DMI forbundsmesterskab,
CISM m.m. i FRH, hvorfor der ikke var tilslutning nok til SIF landsmesterskab.
- Vedr. budget 2010: Alle foreninger/udvalg fik opfyldt de indsendte ønsker – dog har det
vist sig, at ikke hele rådighedsbeløbet er brugt i slutningen af 2010, hvor alle foreninger
havde midler tilbage at gøre godt med.
- Fællesudvalget: Mødeaktiviteten er noget svingende – alle formænd har været pressede
i det tjenstlige arbejde.
- Generalforsamlingerne (GF): SM deltog i 2010 i foreningernes GF – og ud af
medlemstallet, er det kun få som møder op desværre. I ÅRH har de taget konsekvensen
og slanket bestyrelsen. Dermed lægges der op til en revidering af de nuværende
vedtægter, og netop vedtægterne vil SM tage op på et senere punkt på dagens
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-

-

dagsorden.
Seminaret i Ebeltoft: Blev afholdt for at vejre stemningen hos de forskellige
udvalgsformænd. Hvad siger de til SIF organisation, hvordan kører
landsmesterskaberne, er det noget de mangler fra SIF FU o.s.v. En positiv begivenhed,
som vil blive gentaget i 2011. Der er efter seminar blevet lavet en aktivitetskalender
på hjemmesiden, hvor alle har mulighed for at notere arrangementer, stævner m.m.
De forskellige resultater fra såvel DMI som SIF-arrangementer vil være at finde på de
respektive hjemmesider.
SM takker alle for et godt samarbejde i 2010, såvel formænd, forening, udvalg og
sekretariatet.

Hertil kommentarer WK:
- SIF FRH mangler fælles kontonumre til budget/regnskab, som skal bruges i udvalgene.
P.t. har de brugt de, som tidligere revisor har lavet.
- For fem år siden sendte WK/FRH opdaterede vedtægter til sekretariatet som endnu ikke
ligger i systemet endnu – hvorfor så opdatere igen, når de eksisterende ikke engang
efterleves?
- Efter seminaret beskar FRH ca. kr. 15.000 i præmieudgifter ift. de indsendte
udvalgsbudgetter. Han søger en generel forretningsorden, så alle foreninger har samme
udgangspunkt – også med præmier.
Dirigenten spørger om der er flere, der har bemærkninger til beretningen?
Nej, og dermed betragtes beretningen som godkendt.
Ad pkt. 3 – regnskab:
Pr. 2010-regnskabet har SIF nu dannet samarbejde med revisor John Salberg. På et møde
med John Salberg, MKW og SM blev regnskab 2010 gennemgået, hvor han kom med flere
oplæg med idéer til ændringer.
Desuden var SM og MKW i starten af 2011 til møde i Lån & Spar Bank med henblik på
reinvestering af obligationer, da flere udløb, og disse er nu hhv. geninvesteret (½) og
udtrukket (½).
Trods SIF har penge bag sig, kan det alligevel ske, at budgetterne til 2012 foretages med
et vist mådehold, da det ikke skal være hvert eneste år, at alle ønsker fra udvalgene skal
opfyldes – og slet ikke når ikke alle midler bruges til aktiviteter alligevel.
Kommentar fra WK omkring regnskab:
- Kontingent fra medlemmerne betales direkte fra brugeren til SIF – dermed er vi en lukket
forening og modtager ikke støtte udefra. Dermed bør SIF kunne fortsætte på samme
måde som hidtil.
- Hertil svarer KT, ar SIF indirekte modtager støtte, når der søges fra DMI’s projektfond, og
dertil er SIF en del af samfundet og ikke lukket som WK mener.
- KT informerer, at ifl. vedtægter kan og ikke skal et regnskab revideres – men p.t. har SIF
FU ikke en direkte aflæsning af udvalgenes regnskaber, hvorfor han igen opfordrer til
vedtægtsændringer, således man følger de fastsatte og gældende regler.
Dirigent spørger i plenum om regnskab kan godkendes:
Der svares ja fra alle, og dermed betragtes regnskab 2010 som godkendt.
Ad pkt. 4 – forelæggelse af Fællesudvalgets budget:
Der er ikke medbragt hard copy materiale omkring budget, men SM forklarer, at der er
budgetteret med et underskud, men som regnskab 2010 forventes det også til 2011, at
udvalgene ikke bruger det aftalte rådighedsbeløb – i 2010 havde alle foreninger/udvalg
”midler til gode”, hvorfra en del af underskuddet kan minimeres.
Ad pkt. 5 – kontingentfastsættelse:
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IAB
Ad pkt. 6 – behandling af forslag/debat til fusionsforslag:
SM: FU har valgt at udvide dette punkt – ej et decideret forslag, men fra debatten på
seminaret har FU arbejdet videre med forslagene/oplægget. KT vil fortælle nærmere i
detaljer:
- Der lægges op til en fusion af de 4 nuværende foreninger til en samlet, således
foreningerne i stedet officielt bliver afdelinger. Dette af hensyn til vedtægter, som p.t. er
svære at gennemskue, da de ikke er ens. Administrativt vil det være nemmere med en
forening end fire, og for medlemmer vil det være uændret eller endda mere overskueligt.
Muligheden for at dyrke et større fællesskab bliver forbedret.
- I dag behøves ikke mandater fra fire foreninger for at have indflydelse i DMI – det var
i sin tid derfor man ændrede fra en forening til de nuværende fire. I dag arbejdes og
spares der på kryds og tværs af værnene indenfor DMI, hvorfor SIF nok mister et par
mandater, men det er uden større betydning nu.
- Der skal være en tidsplan for en sådan fusion. P.t. fungerer den interne organisation ikke
– det gør den kan være udadtil, men det er vigtigt at der inden for organisationen også
hersker klarhed. Derfor skal det slås fast overfor medlemmerne, at det IKKE vil have en
negativ indvirkning at fusionere.
- Man skal være medlemmer på lige fod over hele landet – et medlem i KBH skal føle sig
som SIF-medlem, hvis han f.eks. udstationeres i FRH og omvendt.
Tidshorisont:
En sådan ændring af organisation kæver 2/3 flertal på de 4 foreningers generalforsamlinger i
2012, og man kan så herefter gå videre med projektet.
Ad pkt. 7 – valg af formand:
Formanden er på valg, men villig til genvalg.
Søren Munk Madsen vælges med akklamation, og han takker for valget.
Ad pkt. 8 – landsmøde 2012:
DMI afholder orienteringsmøde samt repræsentantskabsmøde den 19+20. april 2012 i
Idrættens Hus.
Det besluttes derfor at afholde SIF landsmøde på Odden den 20/04-12.
Ad pkt. 9 – eventuel:
SIF har i 2012 40 års jubilæum og alle opfordres til at komme med idéer, som bedes rettet til
sekretariatet.
FP vil gerne understrege, at vi skal huske skibene i dette tilfælde – om det så er at arrangere
en bowlingaften i Dubai, så skal de vide, at SIF også gerne arrangerer for de sejlende enheder
under jubilæumsåret.
KT stiller spørgsmålet omkring fælles træningstøj/uniformer i SIF-regi. Hvad er politikken?
Hertil svares der, at det som hidtil er hver enkelt forening, der selv sørger for indkøb.
Dog er det tilladt at søge sponsorater, men hertil skal ansøgningerne gå igennem SIF FU,
for ikke at belaste den samme sponsor. Så kan FU bedre administrere at gå videre med
ansøgningerne.
KS spørger til præmier og omkostningerne – hvordan man er nået frem til kr. 150,- pr. præmie til
landsmesterskaberne?
Hertil svarer SMM, at det ganske enkelt er fordi, at tidligere var der lager hos bl.a. sekretariatet,
og her havde man f.eks. Rosendahl, hvor prisen på en karaffel koster ca. kr. 150,Han kommer med et eksempel: Hvis man i golfafdelingen har kalkuleret med X antal kroner for
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en præmie, og det viser sig, at man via egenbetalingen har råd til at give en præmie, der koster
XX kroner, så ser formanden ingen forhindringer i, at golfudvalget giver højere præmier end det
kalkulerede. SIF sponsorer blot med kr. 150 pr. præmie til et landsmesterskab.
Det er en såkaldt ”give and take”-situation, hvor alle parter får mest muligt ud af midlerne.
KS mangler fra FU eller FRH et regelsæt om, hvad man skal købe af præmier.
SMM: Det er meget individuelt, hvad der passer til hver enkelt sportsgren, men han vil huske på
KT’s anmodning om at have et regelsæt at gå ud fra.
Slutteligt læser formanden op af en indstilling til SIF guldemblem, og han beder Willy
Kristiansen om at rejse sig, så han kan få den overrakt.
Desuden er der flere indstillinger, men da disse personer ikke kunne deltage på dette års
landsmåde, afventer SIF FU næste mulige lejlighed for at overrække endnu et guldemblem
samt Lederprisen og Ørnens Idrætslegat.
SLUT

SIF Århus generalforsamling
FM, Flemming Pallesen bød velkommen,
Deltagere; Niels Hansen, Susanna Gråbæk, Søren Madsen fra Fællesudvalget (FU), Lars
Steenholdt, Kirsten Skou, Flemming Pallesen, Steen Rørbæk, Søren Kjær, Niels Henrik Jensen
afbud fra: Morten Madsen, Lars Juel, Søren W. Andersen
a. Valg af dirigent.
Søren Munk fra FU meldte sig og blev valgt med akklamation. Søren Madsen konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, indkaldelse blev udsendt i februar udgaven
af Marineidræt, og generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtigt, Søren gav ordet til
formanden.
b. Formandens beretning ved Flemming Pallesen
Svømmeudvalgets formand Steen Munksgaard afgik ved døden i december 2010 efter godt 4
måneders kræftsygdom.
Jeg kan igen konstatere, at SIF ÅRHUS har det svært medlemsmæssigt. Det er kun ganske få
nye der melder sig ind i SIF ÅRH.
Vi har ca. 230 der betaler DMI kontingent, men 70-75 aktive i SIF ÅRH i de 7 udvalg.
Men det var noget der var forudset år tilbage – nedskæringer, omrokeringer m.v. og måske et
anderledes familiemønster, der gør, at foreningslivet ikke er så atraktivt mere.
Men SIF ÅRH kan stadig byde på Badminton, Sejlsport, Golf, Faldskærmssport, Svømning,
Cykelsport og Sportsfiskeri.
I 2010 sagde vi definitivt farvel til Skydeudvalget og alle pistolerne er overdraget til
Skydeudvalget i SIF Frederikshavn.
Information fra FU.
Omkring problematikken med regnskab/årsopgørelsen samt budget fra FU’s mangeårige
revisor, André Kowalczyk, er det besluttet at investere i et system, der kan håndterer både
regnskab og medlemsregistrering. André var vanskelig at komme i kontakt med og materialet
blev ikke leveret til tiden.
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FU har ikke brug for en revisor men en bilagskontrollant til at tjekke hvert kvartal.
Det er jo de 4 foreninger der hver laver deres regnskab, som bliver godkendt på
generalforsamlingen og SIF FU ”kontrollerer” ikke foreningernes regnskab, så reelt sker
revisionen i de enkelte foreninger.
Reelt er SIF FU et samarbejdsorgan og ikke en selvstændig forening – og dermed heller ikke
revisionspligtig.
Til daglig er det sekretariatet, som er bogholder for FU, og FU’s kasserer (FP) er ikke
indblandet.
Vi håber så at det nye elektroniske medlemsregistreringssystem snart kommer i drift, for det er
jo lidt besværligt den måde det foregår på i dag.
Men man skal huske på, at det er det enkelte udvalgs opgave, at tjekke at nye medlemmer er
medlem af SIF og DMI og hvis ikke, så få dem meldt ind, hvis de vil dyrke SIF idræt.
Kegnæs-båden SIF EJØ er overført til SIF FRH, hvor den bliver repareret og vedligeholdt og
forbliver så derefter i Frederikshavn.
Seminaret i Ebeltoft var en succes og FU prøver at lave en igen i 2011.
Seminaret skal bruges til at kigge fremad for SIF og faktum på sidste års seminar var i store
træk, at der fra udvalgene ikke ønskes store ændringer af den nuværende konstruktion.
Men der skal ske en opdatering af vedtægterne – er vi en lukket eller åben forening?
Vi skal rette os efter folkeoplysningsloven – men vi går ikke direkte imod den, da SIF ikke
modtager offentlig støtte, men det er vigtig at få klarlagt og ensrettet vedtægterne for alle
foreninger.
DMI tilbyder nu handicapidræt, i samarbejde med DHIF, i moderne femkamp, for hjemvendt,
skadede soldater. Mere om dette kan findes på DMI hjemmeside.
Det er besluttet, at præmiesummen ved landsmesterskaber er sat til kr. 150,- pr. præmie.
Dette er foranlediget af, at SIF havde den fornemmelse af at finansiere ”sølvbryllupsfester”.
Det er besluttet, at bruge FRH’s model til budgetforhandlingsmøder og så få dem skrevet ind i
vedtægterne. Dette gøres når vi får lavet ens vedtægter for foreningerne via FU.
Vi kunne jo risikere at få besøg af Skat.
Betaling for brug af forsvarets etablissementer.
Der kan henvises til Øvli Øvlesen men kontakt formanden først.
c. Cykeludvalgets beretning afbud fra Lars Juel Nielsen, skriftlig beretning tilsendt.
Der er ikke sket så forfærdelig meget i udvalget i 2010.
Vagn og jeg har kørt nogle motionsløb som vanligt.
SIF mesterskaberne blev afholdt i Korsør, men vi var desværre forhindret i at deltage.
Det sammen gjorde sig desværre gældende ved DMI mesterskaberne.
I 2011 er der Frederikshavn der skal afholde SIF mesterskaberne, og der har planer om at
deltage.
Vi håber at vi får lidt mere gang i udvalget i 2011.
Vi har da også planer om at genoplive vores pølsetur i 2011.
Faldskærmsudvalget beretning af Flemming Pallesen
3 medlemmer tilbage. Deltog i DMI arrangement i 2010 og fik ingen præmier.
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Svømmeudvalgets beretning af Niels Henrik Jensen
Har ikke været aktivt siden juli 2010, der har ikke kunnet udleveres svømmekort. Niels Henrik
Jensen har tilbudt at overtage hvervet og uddeling af svømmebilleter er igen muligt. Den 1.
juli 2011 afgår Niels Henrik Jensen til andet tjenestested. Og han håber at kunne give en god
overlevering til en efterfølger.
Badmintonudvalgets beretning af Susanna Graabæk
Der er kommet 2 nye medlemmer. Ingen arrangementer. Der er stadig mulighed for spil tirsdag
formiddag.
c. Sportfiskerudvalgets
Ingen beretning modtaget.
d. Sejlsportsudvalgets beretning afbud fra Søren W. Andersen, Suppleant Søren Kjær
deltog.
Har ikke deltaget i de sædvanlige ture, såsom Fyn rundt og onsdags sejlads. medlemstallet er
16 aktive samt 1 der ikke er aktiv. Der er nu kommet søkort plotter i SIF REX.
e. Golfudvalget beretning, afbud fra Morten Madsen, skriftlig beretning tilsendt
Vi gennemførte i år et ”standardprogram minus” med tre lokale matcher og deltagelse i
SIF mesterskab og DMI.
Året startede vi med opstartsmatch på Grenå Golfklub.
Værnenes Match blev i år gennemført på Gyldensteen Golfklub på Fyn. SIF Århus kunne
desværre ikke stille nok til at deltage i turneringen, så vi fandt i stedet ud af, at afholde en
lokalmatch i Hammel.
Der blev afholdt forårsmatch på Himmelbjerg Golfklub. Deltagerantallet var ikke så højt, men
banen var til gengæld kuperet. En sjov dag i blæst, men trods alt i solskin.
7 fra udvalget deltog endvidere i en træningssession på Aarhus Aadal golfklub. Det var en dejlig
dag med god træning og hæderligt spil. Bestemt noget vi overvejer igen i år.
Vanen tro sendte vi repræsentanter til Korsør i begyndelsen af august for at deltage i SIF
mesterskabet.
DMI forbundsmesterskaber blev i år afholdt i Vestjylland på Harrevig og Hjarbæk Fjord Golfklub.
Vi deltog en halv snes stykker fra SIF Århus. Vejret var godt, der var høj solskin begge dage
og det blev til nogle gode timer på banerne. Henrik Skovhus vandt ikke i år Ungsenior, men jeg
selv fik en andenplads i Herre, stableford samt en samlet 3. plads i den løbende stablefordkonkurrence.
Sommermatchen blev afholdt en hverdag på Horsens Golfklub. Desværre var banens stand
ikke særlig god, men vejret og selskabet var godt – ligesom humøret.
I 2011 planlægger vi med fire lokale matcher og forventer deltagelse i både Værnsfælles Match,
SIF mesterskaberne og DMI Forbundsmesterskaber.
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c. Regnskab v/kasserer Lars Steenholdt
Af pladshensyn medtages regnskabet ikke i bladet, der henvises til hjemmesiden. Red.
d. Behandling af forslag:
ingen indkomne forslag
e. Fastsættelse af særlige kontingenter.
ingen forhøjelse af kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand:		
Næstformand:
Kasserer:		
Sekretær:		

Flemming Pallesen på valg, blev valgt til 2013
Niels C.K. Hansen ej på valg (på valg 2012)
Lars Stenholdt valgt som kasserer til 2012
Kirsten Skou – på valg, ønsker ikke genvalg,

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:		
Birgitte Vagnholm, ej på valg,
Revisor:
Orla L. Christoffersen (afgået), Keld Hentze blev valgt til 2012.
Revisorsuppl.:
Steen Rørbæk valgt til 2012
Eventuelt
FM gjorde opmærksom på at reglerne for FM og næstformandsposten i foreningerne muligvis
skal til revurdering, i øjeblikket er det kun tjenstgørende militært personel der kan vælges til
formand og næstformand.
DMI Indbyder til repræsentantskabsmøde i idrættens hus den 15. april. NCK Hansen og
Flemming Pallesen deltager.
Flemming Pallesen og Lars Steenholdt deltager i Landsmøde den 16. april
Sekretær SIF ARH

Kirsten Skou
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SIF Landsmesterskab i cykling
SiF Mesterskabet i cykling i Frederikshavn den 14. maj. 2011
Efter lang tids planlægning oprandt endelig den 13. maj. 2011 og i SIF cykelklub var vi klar til at
tage imod vore gæster fra Både Århus og Korsør. De blev inkvarteret på ”Hedegården” og efter
en god nats søvn va også de klar tidligt om morgenen på løbsdagen.
På løbsdagen den 14. maj. 2011 mødtes vi alle til en tår kaffe og et rundstykke i Lanternen.
Efter at formanden lige havde ridset programmet og reglerne op læssede vi cyklerne og kørte til
start/mål området for enkelstarten. En skøn rute i området omkring Ørtoft lidt syd for Sæby som
de dygtige personer i ruteudvalget havde udvalgt til os.
Formanden lagte ud som første starter på enkelstarten og betalte dermed dem omgang han
skyldte. Løbet forløb planmæssigt og vejret viste sig fra sin blide side men skøn solskind og
moderart vind.
Resultaterne blev som følgende:
Herre Seniorer:
NR. 1. og dermed Daskmester Torben Larsen SIF Frederikshavn
NR. 2. Kurt Nielsen SIF Frederikshavn.
NR. 3. Tom Jeppesen SIF Frederikshavn.
Old Boys:
NR. 1. og dermed Dansk mester Vagn Frandsen SIF Århus
NR. 2. Kim Christiansen SIF Frederikshavn.
NR. 3. Kim Olesen SIF Frederikshavn.
Da sidste mand var kommet i mål og bilerne pakket, kørte vi til fodboldklubben SKIOLD’s
klublokaler hvor Hanna havde smurt os et par dejlige Sesam Boller.
Efter vi havde spist op og hvilet lemmerne lidt, begav vi os til start/mål området udfor Stidsholt
ungdomsskole.
Desværre havde vejret skiftet så formanden startede Linie løbet i regnvejr og regnen fortsatte
stort hele løbet igennem, dog var det kun finregn og det holdte i det mindste heden borte.
Feltet delte sig allerede op efter 1. omgang. Ind i små grupper og som forventet stak Torben på
et tidspunkt han blev efterfulgt af Kurt som startede en 2 omgangs jagt på Torben. Efter de to
svoger kom en gruppe bestående af Århusianer og Frederikshavnere, de gjorde hvad de kunne
for at køre taktisk og jeg tror alle var enig om at netop deres taktik lykkedes.
Det skal lige nævnes at den enlige repræsentant for det svage køn. Else-Marie Ejsing sled sig i
højt gear til et flot resultat. Desværre var Else-Marie den eneste kvindlige deltager i løbene, jeg
vil derfor opfordre alle piger, quinder, tøser, damer eller pulverhekse som kan lide at cykle til at
melde sig ind i SIF Cykling så vi kan se et rigtigt klassement i Kvindeklassen.
Resultaterne blev som følger:
Herre Seniorer:
NR. 1. og dermed Dansk mester Torben Larsen SIF Frederikshavn
NR. 2. Kurt Nielsen SIF Frederikshavn.
NR. 3. Lars Johansen SIF Frederikshavn.
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Old Boys:
NR. 1. og dermed Dansk mester Vagn Frandsen SIF Århus
NR. 2. Kim Olesen SIF Frederikshavn.
NR. 3. Aksel Frydkær SIF Frederikshavn.
Den eftertragtet holdpokal blev igen i år vundet af SIF Frederikshavn.
Efter målgang og nedtagning af ruten begav os tilbage til Flådestationen hvor vi så småt gjorde
klar til at det Grilstegte svin skulle ankomme så Peter kunne komme i gang med den store
kokkekniv.
Klokken var hen ad midnat inden vi var færdig med at spise og uddele præmier og ikke mindst
at nyde det sociale og kammeratlige snak og udveksling af løgnehistorier.
Jeg har bemærket at lige så hårdt vi konkurrerer ude på ruterne lige så skægt har vi det
med hinanden om aftenen og jeg er meget glad for at SIF Århus til næste år vil afvikle
mesterskaberne.
Alt i alt endnu en dejlig Cykeloplevelse.

Henrik Hugger
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SIF København Roklub
GENERALFORSAMLING SIF København Roklub
14.04.2011
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.
2. Regnskab.
3. Materiel.
4. Standerhejsning.
5. Eventuelt.
Mødet blev afholdt hos: Lone og Poul Brorson, Greisvej 122, 2300, S.
Ad pkt. 1:
Formanden bød velkommen og berettede om situationen omkring slisken som nu er kommet på
land.
MAS HLM værkstedsektionen ved A. Ullmann og Søren Pedersen er sat på opgaven med
hensyn til reparation og fastgørelse af sliske så den kan tages i brug den 26. april 2001 til
roklubbens standerhejsning.
Hvis det ikke kan lade sig gøre på ovennævnte måde, vil vi anmode FIN om hjælp.
CH og NK MAS HLM indbydes til standerhejsning.
Ad pkt. 2:
Kasseren aflagde regnskab og vil sørge for bankbog fra forhenværende kasserer bliver
afleveret til hende.
Regnskabet blev godkendt.
Ad pkt. 3:
Roklubben vil ansøge FIN om anskaffelse af 10 redningsveste.
Ad pkt. 4:
Standerhejsning den 26. april 2011 kl. 1600. Søren sørger for forplejning via FIN.
FM orienterer på bredt plan om begivenheden, med håbet om, at rigtig mange vil møde op.
Ad pkt. 5:
Kirsten foreslog PR for roklubben.
FM vil sende ref. til Marineidræt og samtidig prøve at finde interessante emner til bladet
STOR ROHILSEN

Finn Andersen
formand
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FIN/SIF København generalforsamling
Konklusionsreferat af FIN generalforsamling (GF) på SOS i Kongesalen den 23/03-2011 kl.
19:00
Fra bestyrelsen var fremmødt:
Kristen Trap (KT), Egon Persson (EP), Jens Peter Ditmar Andersen (JA), Kurt Bagge
Rasmussen (KR), John Thomassen (JT), Søren Steen Pedersen (SP), Frank Caspersen (FC),
Leif Hartmann (LH)
Suppleanter samt revisorer:
Per Flemming Jensen (PJ), Axel Svendsen (AS), Jørgen Bendtsen (JB), Søren Munk Madsen
(SM)
Referent/sekretær:
Marie Kaalund Winther (MKW)
Udover nævnte ovenfor var der fremmødt 20 ordinære medlemmer.
Formand Kristen Trap byder alle fremmødte velkommen til dette års generalforsamling.
Han lægger ud med at beklage at der har været fejl i det udsendte i Marineidræt samt på
hjemmesiden omkring ”på valg” og ”ikke på valg” i bestyrelsen.
Ad pkt. A – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår AS som dirigent, og han vælges med akklamation.
Tak til Axel Svensen.
AS beder ikke ordinære medlemmer om at række hånden i vejret – det viser sig at alle er
ordinære medlemmer.
Han informerer ligeledes, at generalforsamlingen er varslet korrekt i form af udsendelse med
Marineidræt samt på hjemmesiden. Derfor er denne generalforsamling lovlig og kan fortsætte.

Ad pkt. B – formandens beretning.
KT informerer at forrige GF 2010 var noget speciel omkring formandsvalg, hvor JA blev valgt
som formand uden selv at deltage.
KT fortæller om SIF landsmøde 2010, som forløb planmæssigt – dog vil han nævne, at der
her ikke blev fremvist et godkendt, revideret regnskab, da dette ikke var modtaget fra forrige
revisor. Dog berettede SIF FU/formand, at likvidbeholdning var godt en mio. således det var det
principielle med gennemgang af regnskabet, der manglede – ikke den likvide beholdning.
Desuden fortæller KT, at budget 2009 og 2010 begge er godkendt og fundet i orden af
revisorerne.
SIF seminar Ebeltoft 2010: Var et godt arrangement – ikke så professionelt, men med gode
rammer og hvor der blev diskuteret og der fandt en bred dialog sted med en positiv holdning.
Der er et stærkt fællesskab og meget man kan lære af hinanden på tværs af idrætter/udvalg og
geografi.
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KT omkring formandsskift ultimo 2010: I oktober afgik den tidligere formand Jens Peter Ditmar
Andersen fra Forsvaret (og dermed ikke tjenestegørende), og KT accepterede valget som ny
formand, da bestyrelsen i FIN pegede på ham som konstitueret formand.
KT forklarer herefter hvilken definitionen bestyrelsen har på en tjenestegørende. Det er at have
et aktivt medarbejdernummer samt en stilling inden for Forsvaret. Det har KT, hvorfor han på
lovlig vis og ifl. vedtægter kan fungere som formand.
Formanden om budget 2011: FU afholdt ultimo 2010 budgetmøde for året 2011, og det var et
grundigt møde med effektive forhandlinger. FIN fik godkendt de indsendte budgetønsker og det
samme gjorde de tre andre foreninger. Dog vil han pege på FRH som pionerer på området, når
de indkalder til budgetforhandlinger, da FRH/Willy Kristiansen går ned i mindste detalje med alle
udvalg og deres budgetønsker for det kommende år.
På FIN GF 2010 blev der ifl. referat lagt op til opstramning af nuværende vedtægter – herunder
bl.a. navneændring fra FIN til SIF KBH.
KT har gået vedtægterne igennem og kommet med konkrete forslag på ændringer – herunder
navn.
På DMI-fronten kan formanden berette, at der i 2010 bl.a. blev indgået en samarbejdsaftale
mellem DMI og Dansk handicap Idrætsforbund (DHIF) som en støtte for vore hjemsendte
soldater med funktionsnedsættelse.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med DIF omkring Moderne 5-kamp.
DIF har desuden ændret deres måde at optælle/registrere medlemsskaren hos de enkelte
foreninger/forbund, således at blot to måneders medlemskab i en forening tælles med til
medlemsregistrering indberetningen til DIF.
Formanden om SIF’s fremtid – vision:
Den nuværende opbygning med FU som Fællesudvalg og FRH, FIN, ÅRH og KOR som fire
tilhørende foreninger bør ændres især grundet det administrative og juridiske aspekt og i forhold
til folkeoplysningsloven.
Derfor er der lagt op til, at SIF fremadrettet skal være én samlet forening, og hvor FRH, KOR,
ÅRH og FIN bliver afdelinger i stedet for foreninger – dermed vil de høre under SIF.
På den måde forenkles administrationen og ledelsen, da bl.a. kun behøves et sæt vedtægter.
SIF kommer tættere på den organisationsform der er i samfundet generelt, samt at SIF vil
tilnærme sig rammerne inden for folkeoplysningsloven og dermed også den støtte, som
foreningerne indirekte bliver støttet af på nuværende tidspunkt via tipsmidlerne
Der vil komme et forslag om denne ændring på landsmødet 2011, hvor der så på landsmødet
2012 kan træffes en beslutning om fusionen skal aktiveres.
Det ligger formanden meget på sinde at understrege, at denne ændring ingen betydning vil
have for udvalg og dermed medlemmerne – tværtimod vil de forhåbentlig finde opdateringen
mere overskuelig og effektiv.
Sluttelig takker formanden udvalgene for den store arbejdsindsats i det år der gået og takker for
ordet.
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Ad pkt. C – regnskab.
JT fortæller at regnskab 2010 er godkendt af revisorerne og fundet i orden uden kommentarer.
Bestyrelsen har underskrevet. Desuden blev budget 2011 godkendt af SIF FU.
Finn Andersen fra roklubben spørger, hvorfor dette udvalg ikke er nævnt i regnskabet, og
hertil forklarer JT, at der ikke er kommet et budget/regnskab, hvorfor udvalget ikke figurerer i
oversigten.
(Regnskabstallene er udeladt af pladshensyn, der henvises til hjemmesiden. Red)
Spørgsmål og svar til regnskab 2010: Anni Henriksen spørger hvor kr. 6000,- til forsikring
kommer fra, da alle forsikringer betales af sekretariatet?! Hertil svarer JA at det er ”Balladen”,
som ligger på Margretheholms Havn, som betales direkte af FIN kasserer.
Dirigent spørger forsamlingen, om regnskabet kan godkendes: Regnskabet blev enstemmigt
vedtaget
Ad pkt. D – behandling af forslag.
Her kommer bestyrelsens forslag op omkring navneændring fra Forsvarets Idrætsforening
Nyholm (FIN) til Søværnets Idrætsforening København (SIF KBH). Der forklares hvorfor der
for år tilbage blev ændret fra SIF KBH til FIN og hvorfor man nu ønsker at gå tilbage til det
oprindelige navn.
Grundet opfordring fra medlemmerne i 2010 foreslår bestyrelsen at ændre til det oprindelige
navn – der er 6 steder tilbage med søværnsfolk, og disse vil man gerne ud til i hverdagen –
også med idrætten.
Dog kræver en navneændring/vedtægtsændring JA fra 2/3 af de fremmødte.
Der spørges til nuværende uniformer/træningstøj med FIN påsat.
KT forklarer, at der naturligvis skal tages hensyn til disse udvalg med FIN påsat, og der må
findes midler til at få løst situationen.
Navnet diskuteres – skal det være SIF KBH eller Søværnets Idrætsforening København
forkortet SIF KBH?
Der er størst tilslutning til sidstnævnte.
Inden afstemningen påbegyndes, informeres der fra løbe- og motionsudvalget, er det er
fuldmagter med fra flere i udvalget, som ikke er fremmødt. Og disse vil udvalget gerne bruge i
forbindelse med afstemningen.
Ifl. vedtægterne (de nuværende) kan der til generalforsamling ikke stemmes med fuldmagt, da
det er de fremmødte personer (ordinære medlemmer) der kan tage del i beslutningsprocessen.
SM er ej enig i denne fortolkning, da der ikke står at ”man ikke må stemme med fuldmagt”
hvortil KT forklarer, at når det ej står nævnt som en mulighed i vedtægter, kan det ej heller være
gældende.
Der stemmes, og resultatet er; 2 imod – 1 blank – 29 for.
Dermed vedtages det at FIN fremadrettet kaldes Søværnets Idrætsforening København.
Ad pkt. E – særlige kontingenter.
IAB – det er udvalgene selv, der på deres møder bestemmer, hvad evt. særkontingent skal
fastsættes til.
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Ad pkt. F – valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Kristen Trap – på valg, modtager valg som formand
Valgt med akklamation for 1 år til generalforsamling 2012
Frank Caspersen – på valg, modtaget genvalg
Valgt med akklamation som næstformand i 2 år indtil 2013
John Thomassen – på valg, modtager genvalg
Valgt med akklamation som kasserer i 2 år indtil 2013
Jens Peter Ditmar Andersen – på valg, modtager genvalg
Valg med akklamation som bestyrelsesmedlem i 2 år indtil 2013
Kurt Bagge Rasmussen – på valg, modtager genvalg
Valg med akklamation som bestyrelsesmedlem i 2 år indtil 2013
Leif Hartmann, Egon Persson samt Søren Steen Pedersen ej på valg – sidder som
bestyrelsesmedlemmer indtil 2012.
Jørgen Bendtsen – på valg som suppleant, modtager genvalg
Valgt med akklamation som suppleant for 1 år indtil 2012
Per Flemming Jensen – på valg som revisor, modtager genvalg
Valg med akklamation som revisor i 2 år indtil 2013
Axel Svendsen – ej på valg, valgt som revisor indtil 2012
Søren Munk Madsen – på valg som revisorsuppleant, modtager genvalg
Valgt med akklamation som suppleant for 1 år indtil 2012
Ad pkt. F – indstillinger til hæderstegn
Formanden har ordet, og han læser indstillingen af Jørgen ”Jyde” Hansen til SIF guldemblem
op.
Tillykke til Jørgen ”Jyde” Hansen.
Der har desuden været to andre overrækkelser af hæderstegn. I badmintonudvalget, hvor Mia
Hjorth Heincke (tidligere formand for badminton) fik SIF Guldemblem, samt Johnny Madsen var
indstillet til SIF manchetknapper og disse blev overrakt på deres eget udvalgsmøde tidligere på
måneden.
Ad pkt. H – eventuelt
Finn Andersen fra roklubben fortæller, at der endelig er sket skred i sagen omkring broen på
havnen – og det takket være Allan Christiansen fra HIA, som har fået hjælp fra dykkerne – det
har været en langvarig proces, men den skulle være snarligt løst.
Dertil beder han om hjælp fra SIF, såfremt sagen ikke udbedres, da broen gerne skulle være OK
inden standerhejsning.
EP nævner, at der er lavet en aftale med Codan omkring forsikringer af fartøjer, så han
opfordrer private bådejere i foreningen til at kontakte Codan for at få et tilbud i samarbejde med
SIF.
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Der er i øvrigt standerhejsning på havnen den 12/4, hvor alle er velkomne.
SM vil herefter benytte lejligheden til at takke for opmærksomheden i forbindelse med hans
afgang fra Søværnet den 24/2 og samtidig takke for indstillingen af ham som æresmedlem.
Desuden siger SM, at SIF KBH og SIF FU er enige om de omtalte vedtægtsændringer, som KT
har foreslået.
KT tager ordet og nævner, at i forhold til, at SIF KBH har mange medlemmer, så er det en
forholdsvis lille skare, der møder op, og netop derfor er det også vigtigt, at vi får kigget på SIF’s
struktur, så der håbes på at bestyrelsen får mandat til at vedtægtsændre på det kommende eller
efterfølgende landsmøde.
Formanden takker for god ro og orden og takker for valget.
Slut for generalforsamling kl. 20:20, hvorefter der bydes på en bid brød.
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Juleturnering i SIF Århus badminton

De glade toere
SOK SIF Badmintonudvalg afholdte sin årlige juleturnering d. 30. november. I begyndelsen så
det ud til at vi ville få en rekord stor deltagelse (12 personer), men endte med 11 deltagere, så
formanden måtte træde til side for at få et lige antal. Formanden kom dog alligevel til at spille
(og vinde) 3 kampe p.g.a. en forsinket deltager.
Som sædvanlig var der godt humør og god motion på banerne. Badmintonudvalget fik hevet 2
nye medlemmer hjem for resten af sæsonen – der var nogen, der fik blod på tanden (billedligt
talt da ingen heldigvis blev skadet i år) .
Efter turneringen var vi nogle stykker, der blev og fik en god julefrokost i AB-Hallen.
Første pladsen gik til Peter Mouritzen og Heinz Thompson (og formanden).
Anden pladsen gik til Karsten Hjortshøj og Thomas Jeppesen
Tredje pladsen gik til Emil Olsen og Peter Mølgaard
Fjerde pladsen gik til Kim Larsen og René Cincinnatus
Femte pladsen gik til John Jensen og Jens Heine Grauen Larsen
P.u.v.

Susanna Graabæk
formand
(Når indlæget først bringes nu er det ikke Susannas fejl, men ene og alene redaktørens. Jeg
undskylder mange gange.)

Også på trediepladsen kunne man smile
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Sportsfiskerafsnit FREDERIKSHAVN
SIF Frederikshavn på Havfisketur 4-6-2011
Referat af havfisketur fra Skagen 3-6-2011

Der var pænt ”luftigt” i dagene op til den 3. juni, men vinden lagde sig gud ske lov aftenen
før, så det blev til afgang fra flådestationen kl 0600 så vi kunne være i Skagen kl 0700.
En del trafik mellem Frederikshavn og Skagen det tidlige tidspunkt til trods.
Mellem Ålbæk og Skagen lå der et bilvrag i grøften, og jeg mener et BILVRAG.
Vi kiggede på hinanden og mente, at føreren næppe havde overlevet. Det havde han dog, men
han måtte skæres fri af vraget – hvor heldig kan man være?
Kl. 0700 afgang fra havnen i Skagen med 11 forventningsfulde lystfiskere ombord.
Havnen var øvrigt propfyldt med norske og svenske sejlbåde. På vejen ud mod første fiskeplads
(vrag) observerede vi en 16-17 fragtskibe samt en borerig, så det var såmænd ikke kun i
havnen, der var lidt trængsel.
Fiskeriet på det første vrag var rimeligt, men det blev hurtigt ”tømt”, så videre i teksten til
næste vrag.
Nu ligger vragene temmelig tæt på hinanden, så sejltiden mellem de forskellige vrag var
såmænd ikke så lang.
De næste par vrag gav ikke de store fangster. Der var også en del strøm som i
kombination med dybder på godt 50 m besværliggjorde tingene lidt.
På de sidste 3 vrag var der dog udmærket fiskeri, og der blev hevet pæne fisk op til
overfladen.
Fangsterne fordelte sig på torsk, lyssej, mørksej samt en enkelt stor flot makrel.
Vejret hele dagen var bragende flot med sol fra en skyfri himmel, så det blev til en fin tur
trods lidt ”begyndervanskeligheder”.
Tilbage i Skagen kl. godt 1500 og derefter en køretur tilbage til Frederikshavn.
Der var i øvrigt liv og glade dage på havnen i Skagen da vi kom tilbage – de mange
sejlbåde var endnu ikke afsejlet!

Med venlig hilsen

Finn Egebjerg

Mon nogen vil tro på os?
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SIF mesterskab i Badminton
Medlemsmøde 8. marts 2011
På medlemsmødet blev formandens beretning drøftet, regnskabet gennemgået og
det nye udvalg kom på plads.
Udvalget for det næste år ser således ud:
Formand:
Klaus Hjorth
Kasserer:
René Marott
Udv.medlem:
Erik Østofte
Udv.medlem:
Bolette Marott
Holdk. Veteran: Jens Søgaard
Under evt. var der to emner oppe.
Det første var at Johnny Madsen fik tildelt SIF Sølvemblem, for sit virke som
kasserer i klubben gennem ti år.
Det andet var at Mia Hjorth Heinecke fik tildelt SIF Guldemblem for sit virke som
formand gennem de 15 år.

SIF Mesterskab
SIF Mesterskabet i badminton blev afviklet lørdag den 26. marts. på HIA
Der var deltagelse fra Frederikshavn, Århus og København.
Der var mange gode kampe og hygge både på og udenfor banerne.
Resultat af kampene:
HerreSingle A:
1. Klaus Hjorth, KBH
2. Dennis Sørensen, FRH
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HerreSingle B:
1. Brian Jensen, FRH
2. Jakob Sørensen, KBH
3. Morten Hansen, FRH

HerreSingle Veteran
1. Kim Laugesen, KBH
2. Jesper Bradsted, FRH
3. Ole B. Hansen, KBH

DameDouble
1. Bolette Marott / Mia Hjorth Heinecke, KBH
2. Hanne Bertelsen / Ellen Stage, KBH
3. Agnete Jensen / Katja Jensen, FRH

HerreDouble A
1. René Marott / Klaus Hjorth, KBH
2. Peter Erichsen / Preben Jensen, FRH
3. Johnny Højer / Brian Jensen, FRH
HerreDouble B
1. Erik Østofte / Ole B. Hansen, KBH
2. Kim Rasmussen / Jens Søgaard, KBH
3. Jens Nielsen / Tommy Jensen / Freddy Nielsen, FRH
Grunden til at der er tre der deler 3. pladsen skyldes en skade tidligt i forløbet,
hvorefter Freddy gik ind og overtog efter Jens
MixedDouble
1. Bolette Marott / René Marott, KBH
2. Hanne Bertelsen / Kim Rasmussen, KBH
3. Mia Hjorth Heinecke / Erik Østoft, KBH
Efter denne rækkefordeling i forhold til hvem der havde været med til at spille var
der kun få der ikke havde fået præmier. Disse fik dog en trøstepræmie.
Der var 30 der deltog i mesterskaberne, hvor de 28 var med til at spille.
Venskabsaftenen blev med stor succes afholdt i Marinestuen.
Holdturnering i KBKr
Sæsonen i Københavns Badminton kreds er overstået.
I denne sæson har vi spillet i veteranserie 7, hvoraf de 6 af 7 kampe er blevet
vundet.
Dette gjorde at vi endte på en flot 2. plads, hvilket har resulteret i, at vi i næste
sæson skal spille i serie 6.
Så får vi at se, hvordan det kommer til at gå.
Kalender
Som sidst arrangement i denne sæson
Anders Open Tirsdag den 31. Maj
Husk også at besøge vor hjemmeside www.sif-idræt.dk/KBH/KBH-badminton
Med håbet om en god sommer

Klaus Hjorth
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Venskabsaftenen i SIF København badminton, blev med stor succes afholdt i Marinestuen

