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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 24 sider
og i modsætning til sidst er det billederne der fylder.
Frederikshavn er igen overrepræsenteret, men det er måske fordi det er nemmere for
redaktøren at fange nogen på gangen, i cafeteriet eller i supermarkedet og bede dem levere
noget materiale. Jeg vil meget gerne have nyt fra andre afdelinger også. Og meget gerne fra
nogen der ikke har ladet høre fra sig for nyligt, brug bladet og gør opmærksom på jer selv!
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
1 - MAR 2012
2 - JUN 2012
3 - OKT 2012
1 - MAR 2013

Deadlines for Marineidræt 2011
Til Redaktøren
24 FEB 2012
25 MAJ 2012
28 SEP 2012
22 FEB 2013

Udkommer
Uge 44
Uge 13
Uge 25
Uge 44
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Nyt æresmedlem

Lars Eriksen overrækker Willy diplomet der udnævner ham til æresmedlem

Udnævnelse af Willy Kristiansen til Æresmedlem i Søværnets Idrætsforening.
Fredag den 30. september 2011 var venner og kollegaer trukket i festtøjet, for at fejre Willy
Kristiansen på hans sidste officielle dag i uniform i Søværnet – en begivenhed som fandt sted i
sergentmessen på Flådestation Frederikshavn.
I forbindelse med afskedsreceptionen blev Willy hædret for sin store arbejdsindsat i Søværnet
gennem en lang årrække, og der blev uddelt mange rosende ord til Willy.
For at hædre Willy for den store indsats, som han i årenes løb har bidraget med i Søværnets
Idrætsforening (SIF), valgte SIF Fællesudvalg under samme begivenhed at hædre Willy ved
at udnævne ham til æresmedlem af SIF. Udnævnelsen var blandt andet motiveret ved en
årelang dedikering til arbejdet i idrætsforeningen – hvor Willy har været primus motor i SIF
Frederikshavn, og hvor han på meget tilfredsstillende vis har deltaget i såvel bestyrelses- som
udvalgsarbejde.
Vi ønsker Willy tillykke med udnævnelsen, med håb om god vind fremover. Vi ser frem til et
fortsat godt samarbejde i SIF regi i tiden der kommer.

Lars Eriksen

Formand SIF Frederikshavn
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Danmarksmesterskab i skydning

DANMARKSMESTRER PÅ GROVPISTOL
2011

John Jensen

Thomas Trap

Kristen Trap

Søværnets Idrætsforening København deltog i Danmarksmester- skaberne i pistolskydning
på Hanebjerg Skyttecenter d. 2-4. august, hvor grovpistolholdet vandt DM på grovpistol og
opnåede sølv på henholdsvis sport og standardpistol.
Thomas Trap vandt bronze på grovpistol.
En god afslutning på den ”civile” sæson for SIF KBH pistolskytter.
Den sidste opgave i 2011 er deltagelse i DMI landsskyttestævne som afvikles af JDRI på
Ulfborg Skyttecenter d. 4-6.oktober.
SIF skydning på Sjælland
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SIF Golf 40. Landsstævne.
Storm og Regn – Regn og Storm – Storm og Regn – Vil dette år 2011`s nedbør dog
ingen ende tage? Tilsyneladende ikke!
SIF Golfafdelinger (GA) (FRH – ARH - KOR og KBH) afviklede deres 40. Landsstævne
på Korsør Golfklubs altid spændende, udfordrende og velplejede bane i dagene 11. og 12.
august 2011. Vi, der kom ”langvejs fra” om morgenen, måtte have vinduesviskeren på højeste
fart, og både langtidsprognoserne og det aktuelle vejr på 1. dagen lovede ikke godt. Men
prognoserne holdt hvad de lovede: Regn og blæst fra stævnets start til dets afslutning. Mange
var ved at betvivle, at ”der findes ikke dårligt vejr - kun den rigtige påklædning”! Men vi er vel
Golfere - så alle kæmpede og bestod! men med resultater, som tydeligt bar præg af vejrliget.
Adskillige paraplyer fik ”vendt vrangen ud” de to dage !
Alle må misundeligt erindre sig daværende sekretærs notater (arkivet) om vejret 2. og 3.
august 1972, allerførste landsstævnes afvikling:
”Solrigt og tørt – svag til let vind – 17 til 24 grader”!!
Arrangøren – SIF KBH - havde lagt sig i selen, for virkelig at fejre dette 40. stævne, ved
invitationer til tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer helt tilbage fra SIF GA` start i 1972.
Især glædede vi os til at fejre og takke SIF golf opstarter KD Jørgen Stilling på dagen (91 i
dag) og OK Bent Pedersen (80 år fredagen før stævnet), men uheldigvis måtte begge melde
afbud p.g.a. Stillings hustru`s alvorlige fald og hospitalsindlæggelse. Dette uanset holdtes dog
under torsdagens middag på FLS KOR (Wienerschnitzel og Rubinsteinkage for 38. gang) de
planlagte festlige taler i dagens anledning, suppleret af SIF FM Søren Munk Madsen, som,
efter indstilling, tildelte Jørgen Stilling og John Grusgaard SIF Guldemblem og Henrik Søe SIF
Sølvemblem.
Igen største tak til vore betænksomme sponsorer TERMA og UNISAFE, uden hvis
medvirken det ikke havde været økonomisk muligt at tildele vinderne, hvad deres stræbsomme
spil og seje indsats fortjente.
Det skal bemærkes, at på SIF foranledning vil Landsstævnerne fremover blive afviklet
skiftevis i Frederikshavn (næste år) og Korsør, hvor vi følgelig først ses i 2013. Vi håber, at dette
vil medføre væsentligt flere deltagere i stævnet fra det Jyske!
I Herre/Dame, Senior og Veteran rækkerne viste det sig, at førstedagens resultat holdt
for 1. pladserne - kan man mon forestille sig, at modløsheden forårsaget af blæst og regn fik sin
indflydelse på de efterfølgende placeringer? I et sådant vejr er det jo helt afgørende ideligt at
huske på, at forholdene er ens for alle og altså også for modspillerne !!
I stableford turneringerne var der større spænding, og i flere tilfælde måtte Korsør
Golfklubs særdeles hjælpsomme sekretariat dybt ned i de sjaskvåde scorekort – flere afleveret
næsten i løs vægt – for at finde de endelige placeringer!
Efter en velfortjent frokost i Korsør Golfklub efter spillet fredag blev Pokaler og præmier i
de enkelte rækker - ledsaget af velmente klapsalver - overrakt som følger:
HERRE & DAMER: (Brutto)		

SENIOR: (Brutto)

1. M. Anton Andersen
175 slag
SIF Golf mesterskabsvinder
2. Henrik Ellermann
195 slag
3. Jan Nørgaard Vesthede 197 slag

1.
2.

Flemming Olsen
Jan Johansen

4.

Anders Rasmussen 207 slag
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205 slag
213 slag

VETERAN		

STABLEFORD TURNERING RÆKKE A:

1. Ole Faust Hansen
180 slag
2. Flemming Rydahl
202 slag
3. Hans Knudsen
204 slag
			

1.
2.
3.
4.

STABLEFORD TURNERING RÆKKE B:
Fredag:
1. Bjarno Sørensen
59 point
2. Henrik Søe
54 point
3. Anker Østrup
50 point
4. Ole Damsgaard
49 point
			

SÆRLIG STABLEFORD TURNERING
1
2.
3.
4.
5.

Ole Faust Hansen
Flemming Rydahl
M. Anton Andersen
Jan Nørgaard Vesthede

Henrik Søe
Flemming Rydahl
Anker Østrup
Morten Saxtorph
Ole Faust Hansen

57 point
55 point
55 point
55 point

32 point
31 point
30 point
29 point
29 point

(Ved point lighed fastsættes placeringen efter de sidste bedste 9 - 6 – 3 eller sidste spillede hul)
Efter præmieoverrækkelsen takkede FM SIF KBH på vegne af alle golfafdelinger
”Støttefunktionerne”:
-

FLS Korsør for venligste assistance ved (det nye) hotel og cafeteria
Off. Klubben Korsør for venligste tilladelse til brugen af deres lokaler
Korsør Golfklub for venligste og uvurderlige assistance ved sekretær og PRO
TERMA og UNISAFE for særdeles værdsatte sponsorater

Men sidst og ikke mindst tak til KD Jørgen Stilling for initiativet for 40 år siden, der gjorde
og gør, at vi år efter år har kunnet samles til golfarrangementer i SIF regi - og efterfølgende i
DMI regi - på Korsør golfbane som på de mange andre baner, hvor vi har afviklet også vore
forårs- og strygematcher.

John Grusgaard
FM SIF KBH Golfafdeling
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SIF FRH Cykeludvalgs efterårstur.
Fredag den 02. september var dagen hvor SIF Cykeludvalg startede på den længe planlagte
sensommertur.
Formålet med turen er dels at afprøve benene på en lidt længer tur end de normale fredags
træningsture og dels at udvikle det sociale liv i udvalget.
Begge formål blev i rigt mål opfyldt på denne skønne sensommerdag, hvor vejrguderne var med
os.
Ruteudvalget havde udstukket to ruter, en rød rute på 56 km. og en sort rute på godt 75 km.
Begge ruters 1 del gik for den korte turs vedkommende fra Flådestationen til Tversted skole
over Elling, Blæsbjerg Tuen for endelig at ramme Tversted skole hvor der var indlagt en tiltrængt
kaffepause. Den lange rute gik fra Flådestationen over Bunken, Skiveren, Tuen for endelig at
ramme Tversted skole.
På skolen havde Soignør Viggo dækket op med et veldækket kaffebord med hjemmebagte
kager i rigelige mål og ruten og en enkelt punktering blev drøftet.
Nogle af børnene i skolens SFO syntes vi var nogle underlige nogen i sådant noget mærkeligt
tætsiddende tøj og så på cykel. De udfordrede os til en dyst på ”Banancykler” hvilket vi jo straks
accepterede, det skulle vi imidlertid ikke havde gjort, de satans unger kørte nemlig bukserne
af os på skolens parkeringsplads hvor de fræsede rundt og morede sig kostelig over vores
ubehjælpelige forsøg på at få bananen til at makke ret.

Efter denne øretæve fortsatte vi i samlet flok ca. 5 km. til Uggerby, hvor den røde og sorte rute
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delte sig således at rød rute skulle over Mygdal og Bjergby for at slutte på Vandrehjemmet
Danhostel i Hjørring. Den sorte rute gik over Horne, Tårnby strand, Krustrup for også at nå mål
på Vandrehjemmet.
På grund af lidt tumulter omkring et par punkteringer efter svinget i Uggerby blev de 7 på den
lange rute delt op i to grupper som alle gennemførte den flade rute i en gennemsnitshastighed
på ca. 29 km/t.
De 8 rytter som havde valgt den røde rute kørte igennem med en gennemsnitshastighed på ca.
28. km/t.
Alle ankom uden varige men´ til Vandrehjemmet og efter en forfriskning og et dejligt og tiltrængt
varmt bad var der tid til at indtage Vandrehjemmets udmærket buffe sammen med et par flasker
vin.

Aften forsvandt hurtigt da alle jo var i godt selskab og røver- og løgnehistorierne blev mere og
mere livlige efterhånden som aftenen skred frem.
Alt få jo en ende så ved midnatstid begyndte fork at finde til køjerne for at de kunne være frisk
og udhvilet til hjemturen om lørdagen.
Lørdag morgen kl. 08:00 var alle oppe og bænket ved et dejligt morgenbord med alt hvad hjertet
kunne begærer og appetitten var stor.
Efter morgenmaden klargjorde vi og startede op på hjemturen som gik over Sindal-KvisselRavnshøj-Vrangbæk og forløb uden uheld, en tur på godt 51 km.
Det var en flok trætte men glade cykelrytter der før middag kørte ind på Flådestationen og
dermed afsluttede årets sensommertur.
Alle mente at ture i år igen havde sat nye rekord for det kammeratlige samvær i klubben og alle
glæder sig til turen i 2012.

Henrik Hugger
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Søværnets Badmintonklub København
Så er vi kommet i gang med en ny sæson i SB København.
Statusopdatering af sidste sæson
Anders Open:
Vor sæsonafslutning fandt sted den 31.maj, og i år var det vores to unge medlemmer fra
tamburkorpset, Martin og Mikkel, der stod for afviklingen
Der blev fundet nogle vindere af de gode kampe og resultatet blev
1
Ole B. Hansen / Ole Borup
2

Ellen Stage / Benny Junker

3

Martin Holte / Steen Jacobsen

Denne sæson
KBKr-turnering 2011/2012
Der er nu kommet kampprogram for næste sæson.
Da vi med møje og besvær fik os kæmpet til en 2. plads i serie 7 og grundet diverse op – og
nedrykninger, er vi i den kommende sæson blevet flyttet op i serie 6.
Dette vil måske give nogle lidt mere spændende kampe med et tvivlsomt resultat til følge. Men
igen må vi jo bakke op om holdet og hjælpe holdlederen med at stille fuldtalligt til hver kamp. Så
husk nu at få skrevet kampdatoer ind i jeres kalendere. Dette gælder såvel folk på holdet som
alle andre. Vi skulle jo gerne have lidt hjemmepublikum til vores torsdagskampe.
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Søndag

22.09.2011
06.11.2011
08.12.2011
12.01.2012
03.03.2012
15.03.2012
15.04.2012

18:00
11:30
18:00
18:00
15:00
18:00
15:00

VBK 2 Holmens Idrætsanlæg
SIF 2 Krøyersvej
HBC 4 Holmens Idrætsanlæg
TIF
Holmens Idrætsanlæg
LBK 4 Engelsborg Hallen
NBK 2 Holmens Idrætsanlæg
ABC 4 ABC-Hallen

Så har vi fået spillet vores første holdkamp i denne sæson.
Det er jo med beklagelse at skrive at vi tabte 4-8 til Vanløse.
Kalender:
KBKr kampe: 22/9-2011 – 15/4-2012
Juleturnering:
Fredag den. 25. november 2011
Klubturnering:
Tirsdag den 21. og lørdag den 25. februar 2012
Medlemsmøde:
Tirsdag den 13. marts 2012
SIF mesterskab FRH:
Dato endnu ikke fastlagt.
Anders Open:
Tirsdag den 29. maj 2012
Husk også at besøge vor hjemmeside http://www.sif-idræt.dk/FIN/Badminton.htm

Klaus Hjorth
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Vinderne af ANDERS OPEN 2011
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SIF Frederikshavn Floorball (SFFK)
Så er vi efter endt sommerferie startet op på floorballsæson 2011-2012. SFFK går nu ind i sin
fjerde sæson og ser frem til rigtigt at komme i gang efter ferieperioden. Vi er allerede startet op
på fredagstræningen, og har allerede spillet vores første træningskamp imod Strandby/Elling 3.
divisionshold.
Vi vil i den kommende sæson igen forsøge at gøre os gældende i den årlige Bulldogs
Firmaturnering. I øjeblikket er der dog tvivl om turneringens eksistens og rammer – men
såfremt turneringen stadig består, påtænker SFFK at være repræsenteret igen. SFFK påtænker
ligeledes at være repræsenteret ved DMI forsøgsstævne i floorball, som foregår i Fredericia i
perioden 26. -27. oktober 2011.
SFFK træningstider er stadig på SSG fredage fra kl 12.00 – 14.00 samt udvalgte søndage fra
10.00 – 12.00. Alle er meget velkomne til at komme op og være med – klubben har udmærkede
stave som kan lånes.
Kontaktperson: Paw F. Nielsen,
99224024 (bestyrelsesmedlem SFFK).
Vel mødt til floorball i Frederikshavnsområdet.
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DMI Forbundsmesterskab i badminton 2011
DMI Badminton stævne 22/23-3-2011
Så blev det vores tur i SIF Badminton Frederikshavn til at afholde årets store begivenhed i
badminton, nemlig DMI.
Stævnetilmelding var mildt sagt ikke helt fantastiske da udløbsdatoen oprandt, men med
udsættelse og lidt arbejde med at få givet de forskellige idrætsforeninger besked, lykkedes det
at nå op på 112 deltagere.
SIF Badminton Frederikshavn havde igen flest tilmeldte - 22 spillere og de viste sig så sandelig
også på podie pladserne. SIF Badminton Frederikshavn løb med en flot andel af præmierne
og fik efterfølgende stor ros fra både spillerne og DMI’s stævne repræsentanter for både
indkvartering som foregik både i Arena Nord og på Flådestationen, og den obligatoriske
venskabsaften som foregik i cafeteriet på Flådestation Frederikshavn med hygge i messerne
efter spisning.
Stævnet blev ledet af Torben Jensen fra DMI, Lars Hansen fra OLSF og Paw Nielsen FHVFrederikshavn. Derudover havde FBE-LSE Frederikshavn stillet med 3 hjælpere Karl, Lotte og
Flemming. Og som vi siger i Nordjylland, det gik ik’ så ringe endda.
Vi vil gerne i SIF Badminton Frederikshavn have lov at takke for hjælpen og opbakningen
til stævnet. For uden hjælp fra de forskellige myndigheder i Frederikshavn havde det ikke
været muligt at afvikle, indkvartere og bespise det store antal spillere til årets stævne. Til
sidst vil vi alle i SIF Badminton takke Lars Eriksen som har været den store koordinator og
tovholder på stævnet, og Marianne Vestergaard som har været behjælpelig med værelserne på
Flådestationen.

Paw Nielsen

SIF Badminton Frederikshavn
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VINDER OVERSIGT
DMI FORBUNDSMESTERSKAB BADMINTON 2011

HERRE A, SINGLE
PLACERING
1. PLADS

FORENING NAVN
AKIF
Simon Buus Jensen

HERRE B, SINGLE
PLACERING
1. PLADS

FORENING NAVN
AKIF
Rune Hjorth

DAME SINGLE
PLACERING

FORENING NAVN

1. PLADS

AKIF

Trine Gulddahl

VP

VP

OLD BOYS SINGLE
PLACERING
1. PLADS

FORENING NAVN
ISB
Kim M. Jensen

VETERAN SINGLE
PLACERING
1. PLADS

FORENING NAVN
IFK
Jørgen Møller

VP

SUPER VETERAN SINGLE
PLACERING
1. PLADS

FORENING NAVN
IFK
Peter Normann Johansen

VP

HERRE A, DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
HERRE B, DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
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FORENING NAVN
FAGI
Bjarne Ib Jørgensen
Morten Johansen
FORENING NAVN
SIF/FRH
Erik Bøgh
Steen Møller

DAME DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
OLD BOYS DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
VETERAN DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
SUPER VETERAN DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
MIX DOUBLE
PLACERING
1. PLADS
MIX DOUBLE OLD
PLACERING
1. PLADS

FORENING NAVN
SIF/FRH
Gitte Winther
Nicoline Ploug
FORENING NAVN
SIF/FRH
Preben Jensen
Lars Eriksen
FORENING NAVN
IFK
Peter Normann Johansen
Jørgen Møller
FORENING NAVN
HGI
Jens Gert Riis-Jensen
Jens Grøntved
FORENING NAVN
SIF/FRH
Nicoline Ploug
Freddy Nielsen
FORENING NAVN
SIF/FRH
Gitte Winther
Preben Jensen

Øvrige vindere kan ses på SIF’s hjemmeside
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SIF Frederikshavn tennis
Til Marine idræt

29. september 2011

Det var bare stort, at kunne afholde Standerhejsning og byde velkommen til en ny sæson hvor
vi kunne præsentere vores nye belægning m/ tilbehør på begge baner – og så oven i købet,
med solskin.
Interessen var stor og der var meget load på banerne – alle skulle ud og spille tennis. Udvalget
forventede et medlemsboom, så vi havde underslået ventelister så vi kunne prioritere og evt.
henvise til de øvrige tennis baner i Sæby, Frederikshavn og Nielstrup.
Meeeeeen, efter at nyhedens interesse havde lagt sig, kom vi lidt ned igen og krøllede vores
venteliste liste sammen – Den blev der vist ikke brug for alligevel.
Spøg til side - der er kommet flere tennisspillere i år, og det er vi utrolig glade for. Banerne er til
for at blive benyttet og vi håber, at alle brugere vil være med til at passe på dem.
Det er vigtigt, at der altid er sand på hele banen og, at der bliver fejet gerne før og efter hver
kamp. Der er ikke sat dato på spil stop, men når den første nattefrost begynder, bliver nettene
pillet ned. Vi har talt med LSE om muligvis, at finde en presenning eller 2 og dække banerne
over i vinter perioden, hvis der er nogen på et lager et eller andet sted.
Efter forhåndstilsagn, kan vi igen tilbyde indendørs tid om søndagen fra 16 – 21 i SSG hallen.
Interesserede skal hurtigst mulig henvende sig til tennis udvalget for, at få tildelt en fast tid.
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Der var inviteret til klubmesterskab i september. Desværre var der ikke så mange deltagere i år.
Vores DOUBLE række måtte for 1.ste gang i udvalgets historie aflyses fordi deltagerne var ramt
af bl.a. kursus, arbejde og en dårlig ryg så der inden vi overhovedet kom i gang, var der kun 2
spillere tilbage hvilket gør det svært at spille double.
Lidt bedre, men deltagermæssigt ikke ret meget, gik i herre single og fighterrækken.
Resultatet for 2011 og STORT TILLYKKE til:
ÅRETS CHAMP i HERRE SINGLE: SØREN JENSEN
ÅRETS FIGHTER: MICHAEL ELSTRØM

Vi har fået reserveret tid i SSG hallen, så vi afholder julearrangement og udvalgsforsamling
TIRSDAG den 22. november, hvor der vil være mini tennis konkurrence i hallen fra 18-20 og
derefter vil SIF tennis være vært med et eller andet passende for årstiden, men derom senere til
udvalgets medlemmer.
De bedste hilsner
Tennis udvalget v/

Jan Thomsen (TAK) 9922 1843
Johnny Hansen (OLSF) 9922 1250
& Kenneth Nielsen (OLSF) 4138 3216
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Søværnets Idrætsforening
København
indbyder til

Julefest

på
Søværnets Ofﬁcersskole
Søndag den 4. december
KL. 13.00-17.00
Div
. un

Børn: kr. 75,- Voksne: kr. 40,Incl. kaffe & æbleskiver

der

hol

dni

ng

Billetbestilling samt
afhentning senest den
18. november på tlf:
32664233
eller
mail:
SIF-02@mil.dk

for
b

ørn

r

o
r
e
v
Is, ga

dte
o
g
g

Smørrebrød:

3 stk.: kr. 70,3 stk. + ostemad: kr. 80,Skal forudbestilles og betales
ved billetbetaling
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SIF København skydning
3 dobbelt Københavnermester på pistol + en enkelt sølvmedalje

Søværnets Idrætsforening København deltog i Københavnermester- skaberne i skydning
på Kalvebod i starten af august og her gjorde Thomas Trap næsten rendt bord ved at vinde
3 ud af fire discipliner på 25 meter pistol. Derudover deltog John Jensen som også tog del i
medaljehøsten med en sølv og bronzemedalje.

SIF skydning på Sjælland
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SIF FRHs deltagere i efterårsturen er atter hjemme på Flådestationen

