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Redaktørens Klumme
Så er det igen tid til at få et nummer af Marineidræt på gaden.
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.
Og så vil jeg meget gerne hvis I vil benytte webmaster@sif-idraet.com da jeg altid har adgang til
denne, også i weekender og ferier. FIIN ser jeg kun når jeg er på kontoret.
Dette gælder både til bladet og til hjemmesiden.

Claus Gustafsen
Nummer/Periode
2 - JUN 2012
3 - OKT 2012
1 - MAR 2013
2 - JUN 2013

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

Udkommer
Uge 25
Uge 44
Uge 11
Uge 25
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Ørnens Idrætslegat 2010
ØRNENS IDRÆTSLEGAT
SIF uddeler hvert år et idrætslegat til en person, som gennem sit aktive virke er med til at
fremme idrætten i SIF og dermed også i søværnet.
Legatet er ment som en opmuntring til modtageren for den indsats, den pågældende har udvist.
For året 2010 er dette legat tildelt MSPC Ole Thunberg Støtt ved 1. Eskadre.
Som begrundelse for tildelingen kan anføres:
• Ole planlægger og gennemfører mange løb i det nordjyske til gavn for de ansatte,
•

Ole er koordinator for over 700 deltagere ved DHL stafetten,

•

Ole stiller beredvilligt sin store viden til rådighed for andre,

•

Ole motiverer og støtter,

•

Ole er med sit smittende humør, entusiasme og idrætsfaglige indsigt en stor motivator og

•

Ole har god indsigt i faktorer, der kan give livsstilssygdomme og forsøger aktivt at
motivere folk i en anden retning til en mere positiv livsførelse.

Normalt uddeles legatet i forbindelse med SIF årlige landsmøde. Men af forskellige årsager
har dette ikke været muligt. Ole har fået overrakt legatet i flere omgange først ved et VTC
møde i SIU og efterfølgende har han fået det fysiske bevis overrakt, da SIF FU holdt sit årlige
budgetmøde i Frederikshavn.
Bedre sent end aldrig.
Et stort til lykke til Ole.
På vegne af SIF FU

Søren Munk Madsen

formand

Marineidræt 1/2012 side 4

SIF mesterskab i sejlads

Så sker det

Mesterskab i sejlads
2012

Afholdes i Frederikshavn i weekenden den 18-19. august
Mesterskabet afholdes for
Folkebåd
Yngling

Arrangør SIF SEJL FREDERIKSHAVN

Willy Kristiansen

6047 8754
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Den 20-03-2012 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		
Lars Eriksen Ikke på valg
b. Næstformand
Anders Larsen
På valg (modtager genvalg)
c. B-Medlem		
Britta Thomsen
Ikke på valg
d. B-Medlem		
Willy Kristiansen
På valg (modtager genvalg)
e. Kasserer		
Thomas Jensen
På valg (modtager genvalg)
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
På valg (modtager genvalg)
b. Revisor		
Viggo Nielsen
Ikke på valg
c. R-Suppleant Ken Normann
På valg (modtager genvalg)
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. 6047 8754 – OLSF-5100 eller
til Anders tlf. 9922 1109 – OLSF-3050B senest den 12-03-2011 klokken 12:00
PBV

Anders Larsen
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SIF Århus badminton juleturnering

Sidste tirsdag i november afholdte SIF AARHUS Badminton den traditionelle juleturnering med
gæster fra SOK. Turneringen blev afholdt i sædvanlig god ro og orden.
Følgende doubler fik præmie:
1. præmie gik til Flemming Holmgaard og Leif Frederiksen.
2. præmie til Peter Mølgaard og Kim Larsen.
3. præmie til Aksel Vest og Lars Svendsen.
4. og 5. pladsen gik til henholdsvis Nicolaj og Ole og John og René.
Tak til gæsterne fra SOK, der gjorde at vi fik lidt andre double-sammensætninger end vi plejer.
Den efterfølgende julefrokost blev som vanlig indtaget AB Hallens cafeteria.
Puv

Susanna Graabæk

formand

Nogen af de glade spillere i Århus - Eller rettere i Brabrand!
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Århus
Torsdag den 15. marts 2012 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 – ej på valg (2012-2013)
Niels C.K. Hansen – på valg,
Lars Rohde Steenholdt – på valg

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:		
Birgitte Vagnholm - på valg
Revisor:		
Keld Hentze - ej på valg
Revisorsuppl.:		
Steen Rørbæk – på valg hvert år.
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 kasserer Lars Rohde Steenholdt lokal 3048 eller
på FIIN SOK-LE044, eller SIF Århus formand Flemming Pallesen lokal 3309 eller på FIIN SOKOC303.

Flemming Pallesen
Formand
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Holmen, den 1. februar 2012
Til

SIF Frederikshavn
SIF Korsør
SIF København
SIF Århus

Emne: Indkaldelse til SIF LANDSMØDE 2012.
Ref.: Søværnets Idrætsforeningers Fællesudvalgs vedtægter.
Jf. ref. Indkaldes hermed til Søværnets Idrætsforeningers landsmøde, som afholdes på
Søværnets Våbenkursus, Sjællands Odde.
FREDAG DEN 13. APRIL 2012 kl. 16:00
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab til godkendelse
Forelæggelse af Fællesudvalgets budget 2012
Kontingentfastsættelse
Behandling af forslag
Forslag fra FU om ændring af vedtægter for FU
7. Valg af Fællesudvalgsformand
8. Dato for landsmødet i år 2013
9. Eventuelt

Udover foreningernes repræsentanter har fællesudvalget inviteret følgende til at deltage:
SIF æresmedlemmer samt Henning Pløger, Ib Clausen, John Cortsen, Marie Kålund og Anni
Henriksen
Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS LEDERPRIS

og
”ØRNENS IDRÆTSLEGAT”.

Med venlig hilsen

SØREN MUNK MADSEN
S.U. Senest 30. marts 2012

formand SIF Fællesudvalg
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SIF København badmintonudvalg
Juleturnering
Juleturneringen blev afviklet fredag den 25.november. I år var turneringen lagt i hænderne på
Klaus.
Der blev spillet på 2 baner. På en bane blev der spillet med klap for øjet, og på den anden var
der sat papirdug på noget af nettet, for at tage udsynet.
Undervejs var der indtagelse af diverse forfriskninger, så som julekager, 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. I år havde nissen været med i
planlægningen, så der var præmier til alle, men for god ordens skyld, skal da lige nævnes de
første 3 par:
Ole Benny og Klaus
Mia og Anders
Kim R. og Johnny
KBKr: 40+ serie 6
I skrivende stund har vi afviklet 4 af sæsonens 7 kampe, og i denne sæson er det ikke gået så
godt for holdet.
Vi ligger på 7.pladsen med 0 point. Det skal til holdets forsvar nævnes at vi i år er rykket en
række op til hold som til gengæld er rykket ned.
Klubturnering
Klubturneringen afviklet i en god atmosfære. Den startede op tirsdag den 21. februar hvor
halvdelen af de programsatte blev afviklet.
Den anden halvdel blev så afviklet lørdag den 25. februar, hvor vi dog startede med morgenmad
klokken 0900 inden vi gik i gang med selve afviklingen.
Begge dage var det med stort gåpåmod at der blev spillet. Og der kom en masse gode kampe
ud af det.
Resultatet blev som følger:
Herresingle A					
Herresingle OB
1. Jakob Sørensen				
1. Jørgen Bendtsen
2. Klaus Hjorth				
2. Kim Laugesen
3. Dennis Sørensen				
3. Steen Jacobsen
Damedouble
1. Ellen Stage/Hanne Bertelsen
2. Britta Haugan/Mia Hjorth Heinecke
Herredouble
1. Jakob Sørensen/Dennis Sørensen
2. René Marott/Klaus Hjorth
3. Steen Jacobsen/Kim Laugesen
Mix-double
1. Hanne Bertelsen/Jørgen Bendtsen
2. Mia Hjorth Heinecke/Klaus Hjorth
3. Ellen Stage/Erik Østoft.
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Landsmesterskab:
Turen går i år til Frederikshavn. Det glæder vi os til.
Det foregår lørdag den 24 marts, og vi håber jo på at gentage succesen fra København sidste
år, hvor en stor del af pokalerne enten forblev eller kom tilbage til København.
Frederikshavn har dog ytret ønske om at de godt kunne tænke sig at ”få” dem tilbage.
Kalender:
KBKr kampe:			
Medlemsmøde:		
SIF mesterskab KBH:
Anders Open:		

22/9-11 - 15/4-12
28/2-12
24/3-12
29/5-12

Husk også at besøge vor hjemmeside http://www.sif-idræt.dk/FIN/Badminton.htm
Hilsen

Klaus Hjorth

Klar til kamp ”A lá Kaptajn Klo”
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening København

Indkaldelse

til
Generalforsamling i Søværnets Idrætsforening København onsdag d. 21. marts 2012 kl. 1900
på Søværnets Officersskole
Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning
c. Regnskabet
d. Behandling af forslag
1. Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af SIF foreninger til en forening
2. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer for SIF KBH
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg:
Formand........................ Kristen Trap...........................
Næstformand................ Jens Peter Ditmar Andersen..
Kasserer........................ John Thomasen.....................
Bestyrelsesmedlem....... Frank Kaspersen...................
Bestyrelsesmedlem....... Kurt Bagge Rasmussen.........
Bestyrelsesmedlem....... Søren S. Petersen.................
Bestyrelsesmedlem....... Egon Persson........................
Bestyrelsesmedlem....... Leif Hartmann........................
Bestyrelsessuppleant.... Jørgen Bendtsen...................

På valg (Modtager genvalg)
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på Valg
På valg (Modtager genvalg)
På valg (Modtager genvalg)
På valg (Modtager genvalg)
Ikke på valg
På valg

g. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kritisk revisor................. Axel Svendsen.......................
Kritisk revisor................. Per Jensen.............................
Kritisk revisorsuppleant. Søren M. Madsen..................

På valg
På valg
På valg

h. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være d. 13/3 2012 kl. 1200 til:
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Kristen Trap

Mobil 25164228 eller
Mail: kristen@dds- nordsjaelland.dk
Bestyrelsen
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Korsør

Indkaldelse

til
Generalforsamling i Søværnets Idrætsforening Korsør tirsdag d. 27. marts 2012 kl. 1600
på Flådestation Korsør i Cafeteriet.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning
c. Regnskabet
d. Behandling af forslag
Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af SIF foreninger til en forening
e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 16
g. Valg af revisor og revisorsuppleanter jf. § 25
h. Eventuelt

Bestyrelsen
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SIF Frederikshavn sportsfiskerudvalg

Otra turen 2011

Igen i år lykkedes det vores ihærdige formand
at få penge til en tur til Otra Elven ved
Kristiansand.
Turen i år var min den første. Jeg havde
selvfølgelig hørt om de spændende oplevelser
og om den fælles hygge der vil opstå, når så
mange ihærdige lystfiskere er sammen med
det eneste formål at fange laks.
Mine forventninger til turen, var selve
oplevelsen og prøve noget nyt, selvfølgelig
med et ønske om at fange en laks.
Lørdag d. 3/9 mødes alle deltager på
flådestationen kl. 08:00 for pakning af biler
samt trailer, således at vi kunne køre samlet
i 4 biler med en trailer fyldt med proviant. Når
formanden handler ind, mangler der intet. 
Inden afgang fra Frederikshavn, blev vi alle
orienteret om fordelingen af de forskellige
opgaver og om at man kunne bytte indbyrdes
osv. Herefter kørte vi samlet til Hirtshals, hvor
vi skulle med færgen over middag
Til sejladsen havde formanden lavet pizzasnegle, kaffe og bagt kager, så vi ikke led nogen nød. Den lille gestus satte vi alle stor pris
på. Turen over Skagerrak forløb fint. Vi hyggede os, men til sidst var tålmodigheden ved at
forsvinde, alle ønskede nu bare at komme op til den lejede hytte, finde sin køje. .
Der er ikke langt fra færgelejet og op til stedet hvor vi skulle bo og fiske, ca. en 12 km vil jeg tro.
Men man skal altså lige finde den rette vej inden man er på sporet. Der var lige en enkelt bil
der drejede forkert. De kom bare en smule senere og måtte så bare tage de resterende køjer.
Hytten er skabt til samvær og fælles hygge og alligevel masser af plads så der var rum til alle.
Klubben havde betalt fiskekort for søn – mandag, og hovedparten af deltagerne ventede da
også til den efterfølgende dag. Inden da var der masser af tid til indretning og forberedelse af en
dejlig velkomst middag af udsøgte råvarer. Nogle så også på omgivelserne i og omkring hytten.
Vi var nogle stykker der havde købt fiskekort til både til ankomst og afgangs dagene, vi tog
derfor ned til elven som ligger ca. 4 -5 km væk fra hytten. Men inden vi drog af sted, blev de
medbragte orme blev fordelt helt efter bogen.
Min krop dirrede af spænding for denne tur her havde jeg set frem til meget længe.
Mine oplevelses gener?? blev da også til fulde indfriet af den meget smukke natur. Vejret var
fint og alle indtryk blev suget ind på harddisken. Hov hvad var det… laks, jo den første dag ved
elven var noget helt specielt. Laksene sprang hele tiden i det område, hvor vi befandt os. Jeg
troede, at det kun var på naturfilm man så det, men nej, dette her er virkelighed. Oplevelser der
kun kan virke motiverende. Der var andre dansker på stedet og jeg så en af dem lande en flot
laks. Det sted hvor de fangede den laks, skulle senere vise sig at få en meget stor betydning for
vores besøg.
Da mørket begyndte at sænke sig sluttede Tommy og jeg mig til resten af selskabet. Under
aftensmaden blev vores indtryk bearbejdet og fantasien havde ingen grænser. Mæt af god mad
og oplevelse og mangel på samme blev køjen ellers taget i brug.
Klaus og jeg startede tidligt næste dag, med at lave morgenkaffe og dække bord til de øvrige.
Madpakker blev smurt og så var alt klart.
Klaus blev på den ene side og jeg startede på modsatte ved at krydse elven via en stor
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hængegangbro. Dagen var så småt ved at lysne, da det første
fiskegrej landede på vandet. Der blev fisket intenst og vejret det
vekslede mellem regn og tørvejr, men mest regn.
Jeg stod ved siden af en meget territorial nordmand, så jeg skulle
beherske mine kast ellers fik jeg det straks at vide. Der var nu
ikke noget at være bange for, da han fiske med orm og jeg med
bombarda og flue.
Det varede dog ikke så længe før resten af holdet dukkede op og
alt udstyret kom i gang. Men det gjorde regnen også. Det bare stod
ned i stænger og det blev bare ved hele formiddagen. Jeg kunne
ikke komme i læ for regnen, så jeg turde ikke åbne min madpakke.
Og til min store forfærdelse, så havde jeg lommen hvori mit kamera
lå fyldt med vand!! Øv. Min plan var ellers at få taget nogle billeder
af denne smukke natur. Heldigvis var der andre der ikke havde det
problem. Claus Pape som var kommet forbi i det område, hvor jeg
fiskede, tog en masse dejlige ”våde” billeder. Claus var også den
første de fange en laks 1,5 kg.
Regnen tiltog til skybrud og jeg kunne se af de andre ikke ville
mere og pakkede sammen. Det gjorde jeg også, da det nu også
begyndte at tordne. Da jeg så var tilbage i hytten, havde Tommy
også fanget en laks, 3.2 kg, flot fisk. Og jeg kunne nyde min madpakke i tørvejr.
Vi hyggede os en stund og afventede ophør af den voldsomme regn. Snakken gik, for nu var
der fisk i fryseren, hvordan de blev fanget og på hvad. Sidste års tur var orm det store hit, men
nu viste det sig at blik og spindere (Flying Condom) skulle blive det helt store hit.
Vejret ændrede sig og vi tog atter tilbage til elven og genoptog vores fiskeri. Jeg havde i
mellemtiden byttet min aftenvagt (boller i karry) med Palle, der gerne tog min tørn.
Det at stå et smukt sted og blive en del af naturen er bare så skønt. Fiskene sprang hvilket
sørgede for at holde motivationen og humøret højt. Der er så mange oplevelser, at tiden bare
flyver af sted. Jeg vil gerne indrømme at jeg havde fundet mig et meget dejligt sted og blev der
faktisk resten af opholdet. De øvrige gik mere rundt. Men det medførte jo at jeg fik afvekslende
besøg hele tiden og vi snakkede om hvordan det var og udvekslede indhentede erfaringer.
Pludselig havde Tomme laks på og jeg fulgte ivrigt med i hans fight. Igen en flot fisk på omkring
de godt 3 kg. Jo der var fisk og de bed på ”Flying Condom” Tommy var så venlig at låne mig en,
som jeg næsten sled op . Efter den pragtfulde oplevelse bliv ihærdigheden meget intens for
mit vedkomne, for nu må det dog være min tur… Man siger at reglen er at man skal flytte sig
hele tiden for at få en glidende rotation, derfor byttede Tommy og jeg ofte plads (ca. 5m)
Yes! hug og udløb, sådan jeg kan også. Det er nu noget af en helt anden fornemmelse at have
en laks på krogen end anden middelstor fisk. Her er mange flere kræfter og fighten meget mere
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kraftfuld. Jeg tror da også at man gør mere ud af at gøre laksen træt, så den er nem at lande.
Sikke en fornemmelse man har i kroppen efter at have landet sin første laks fanget i en elv.
(Den aller første laks fangede jeg dog i San Fransico Bay på 4,5 kg). Stolt og med tanken om at
nu ved jeg hvad det drejer sig om.
Tommy havde fisket sin kvote for den dag og stoppede, jeg fortsatte så længe kræfterne holdt.
Som tusmørket nærmede sig måtte jeg erkende at kroppen nu trængte til hvile og varm mad,
turen tilbage til bilen blev en realitet.
Tilbage i hytten blev bollerne lunet og aftensmaden nydt. Selvfølgelig blev der snakket om
dagens begivenheder og hygget med røverhistorier af værste kaliber. Men alt får en ende, så da
mit hoved lige pludselig sad på ”kuglelejer” fandt jeg vej til min køje.
Næste morgen gentog morgenritualet sig med brygning af kaffe og borddækning, for derefter at
kører til elven. Pandelampen blev flittig brugt så jeg kunne finde vej, og især da jeg skulle stå
på brinken. Den var nemlig blevet oversvømmet i nattens løb pga. de enorme vandmasser der
var faldet i løbet af gårsdagen. Jeg var ikke alene for over på modsatte side (ca. små 100m)
i svinget, så jeg lys fra et par pandelamper. Der gik såmen ikke lang tid før lyset kom frem og
med lyset dukkede et kendt ansigt op. Det var Tommy, der havde fået samlet nye kræfter til
dagens glæder og fornøjelser. Der gik heller ikke lang tid før Tommy havde et voldsomt hug
med efterfølgende lange udløb. Denne gang var der virkelig gang i fiskens kamp for sin frihed
Hvor var det spændende at følge på helt tæt hold. Efter en hektisk kamp, fik Tommy den ind på
smult vand og fik styr på sin laks. Flere var kommet til og så misundelig på den hektiske kamp.
Den endte i mit net som en fisk skal landes, og til min overraskelse kunne den lige være der. En
flot laks på 6,4 kg.

Efter denne flotte laks ville Tommy prøve et andet sted. Efter at have ordnet sin fangst mm,
fortsatte Tommy fiskeriet på modsatte bred. En længere spadseretur i den dejlige natur.
Yes! Igen et hug og fighten startede og en laks på godt 3 kg blev landet. Nu var jeg oppe på
to… hvilken succes, noget jeg kun kunne drømme om, var nu en realitet. Men fiskeriet på
pladsen var ikke slut endnu. Indtil nu var alle laks fanget på spin, med udtagelse af Papes laks,
den var taget på blink. Svend fiskede fortsat med orm og når man fisker med orm, kan man hele
tiden mærke små nap fra de små ørreder, og de bider da også på ind imellem. Men pludselig
bliver Svend noget overrasket, da den ”lille” fisk pludselig gjorde voldsom modstand, da den
kom ind på lavt vand. Det blev Svend noget overasket over at han blev helt forvirret. Nu fightede
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han i stedet en stor flot han laks på 3.5 kg. Den tog virkelig fusen på
den gæve lystfisker. Den historie bliver nok fortalt mange gange her i
vintertiden, hvor tankerne vender tilbage til turen.
På modsatte side, fiskede Tommy og der gik ikke lang tid før han fik
bid og landede en mindre laks, som blev genudsat. Men 5 minutter
senere havde han sørme bid igen. Vi fulgte spændt hans fight. Den
var lidt svær, da landings mulighederne var lidt mere besværlig, men
det gik og en flot laks på ca. 3,5 kg kom med hjem. Nu var kvoten
atter opbrugt og Tommy pakkede sammen for den dag.
En dejlig dag med masser af fisk og dejlig hygge i det regnfulde vejr.
Så kom dagen hvor vi skulle hjem, men inden da skulle Tommy og
jeg atter en tur til elven for at fiske de sidste timer inden afgangen
med færgen retur. Vi nød da også hinandens samvær og fulgte
spændt laksenes spring og holdt et våget øje med nogle andre
lystfiskere på modsatte bred, der også fangede laks. Men alt imens
man står og drømmer om ”fisken” får jeg et voldsomt hug og op af vandet springer en fisk
på omkring en meters penge. (Sådan så den ud!) Det gjorde den 2 gange og jeg blev noget
forhippet. Hvad sker der lige her!!! Og så tog den et udløb, mens jeg spændte bremsen mere
og mere. Laksen fortsatte og der blev mindre og mindre line på hjulet. Hvad gør du nu tænkte
jeg??? Åh sikken en fisk, alle de kræfter og et hjul der hyllede.. hold da op. Endelig stoppede
udløbet, yes tænkte jeg, nu er det min tur til at bestemme… ak nej, det blev ved drømmen og
laksen sin frihed. En norsk opsyns man kom hen og fortalte hvad han oplevede og kunne ikke
rigtig forstå at jeg mistede den, da han mente at den var kroget godt, da den sprang. Hans
vurdering af størrelsen var mellem 8 – 10 kg.
Den fisk vil jeg stadig have i hovedet lang tid endnu.
Nu var tiden desværre slut og med en kæmpe oplevelse i bagagen er jeg klar til atter et besøg i
de norske elve.
På udvalgets vegne

Lars Bredo

Der blev også tid yil at hygge indendøre i tørvejr.
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SIF 40 års jubilæumsarrangement

Søværnets idrætsforeninger indbyder hermed til

40 års Jubilæumsarrangement

med efterfølgende

Jubilæumsmiddag

lørdag d. 11. august 2012 på Flådestation Frederikshavn
Jubilæumsarrangementet starter kl. 1300 med følgende
idrætsaktiviteter:
Petanque, Sejlads, Bowling, Cykelløb (Landsmesterskab),
3 mil løb, Sportsfiskeri, Tennisturnering, Aerobic og/eller
Spinding, Bordtennis, Skydning og eventuelt Floor-ball og
Golf.

Jubilæumsmiddag kl. 18.00 Pris 100 kr.
Bindende tilmelding ved indbetaling på:
Reg.nr. 0268 kontonr. 0005421756 inden 1. juni 2012
Eventuelle spørgsmål på mail:sekretariatet@sif-idreat. com.eller på mobil
25164228
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