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Redaktørens Klumme
Virker bladet tekst tungt og præget af Frederikshavn, skyldes det måske at redaktøren sidder
i Frederikshavn og det er nemmere at komme forbi mit kontor med en artikel og nogle billeder,
eller måske skyldes det at det giver dårlig samvittighed når man ser redaktøren og endnu
ikke har fået sendt det man egentligt har til bladet eller hjemmesiden. Jeg ved det ikke, men
denne gang har jeg haft travlt og har ikke fået rykket afdelingerne for indlæg, og resultatet er
at der ikke er kommet referater fra mere end to generalforsamlinger, nye informationer om
bestyrelsesmedlemmer og lignende. De to referater er bragt i fuld længde for at give bladet en
vis størrelse.
Bemærk at jeg har rykket nr. 1. 2013 frem, så fristen mellem udgivelse og generalforsamlinger
er lidt større, så skulle det være nemmere at nå den rigtige frist.
Jeg meget gerne hvis I vil benytte webmaster@sif-idraet.com til indlæg og kommentarer.
Dette gælder både til bladet og til hjemmesiden.

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

Deadlines for Marineidræt 2011
Til Redaktøren
28 SEP 2012
31 JAN 2013
24 MAJ 2013
21 SEP 2013

Udkommer
Uge 44
Uge 09
Uge 25
Uge 43
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn

SIF Frederikshavn afholdt 2012-03-20 generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Behandling af forslag.
Fastsættelse af evt. særlige kontingenter.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Formand		
Næstformand		
B-medlem		
B-medlem		
Kasserer		
B-suppleant		
B-suppleant		

Lars Eriksen ikke på valg
Anders Larsen
på valg (modtager genvalg)
Britta Thomsen
ikke på valg
Willy Kristiansen
på valg (modtager genvalg)
Thomas Jensen
på valg (modtager genvalg)
Jan Sørensen
på valg (modtager genvalg)
Pia Grøndal		
på valg (modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
a) Revisor		
Thorkild Carlsen
b) Revisor		
Viggo Nielsen
c) R-suppleant		
Ken Normann

på valg
ikke på valg
på valg

8. Eventuelt
Ad. pkt. 1 – Valg af dirigent.
Bent Råbjerg blev valgt.
Ad. pkt. 2 – Beretning ved formand Lars Eriksen.
Året der er gået 2011:
Jeg vil starte med at kigge lidt tilbage på, hvad der er sket set fra min stol i det år, der er gået
siden jeg overtog formandsposten i SIF Frederikshavn. Det er et hverv, som jeg med glæde har
set frem til at løfte, men også et hverv som kom ret så pludseligt, og som jeg igennem det sidste
år først har fået det fulde overblik over. Jeg vil i den sammenhæng godt starte med at sige stor
tak til den siddende bestyrelse for deres hjælp igennem dette første år – jeg håber at vores
gode samarbejde vil fortsætte i årene, der kommer.
•

Møder i 2011. Der har i 2011 været afholdt 4 FU møder, et SIF Landsmøde (som er SIF
overordnede generalforsamling), og et SIF seminar. Jeg vil ikke trætte jer med, hvad vi har drøftet
på disse møder, men emner som ”ansøgning om ekstraordinære midler”, ”budgetter”, ”SIF 40 års
jubilæum” og ”SIF fremtid” er områder, som for eksempel bliver drøftet. SIF seminar 2011 havde
til hovedmål at drøfte, ud over jubilæum i 2012, en mindre omlægning af SIF fremtidige struktur,
hvor man søger at strømline vores forening efter de retningslinjer, øvrige idrætsforeninger kører.
Mere om denne” strømlining” senere.

•

Nyt udvalg i 2011– løbeudvalg. Det er med glæde, at vi i SIF FRH i 2011 også fik oprettet
endnu et udvalg, nemlig løbeudvalget med Ken Normann Pedersen i spidsen som formand. Vi
er med løbeudvalget således oppe på i alt 12 aktive udvalg under SIF FRH, hvilket må siges
at være meget tilfredsstillende. I denne forbindelse skal det nævnes, at SIF FRH Skydeudvalg
igen kører efter planen. Som I alle blev orienteret om på generalforsamlingen i 2011, så blev
aktiviteterne i skydeudvalget midlertidigt indstillet i starten af 2011 – der blev i tiden efter
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generalforsamlingen sidste år arbejdet på at få gang i disse aktiviteter igen, og det er heldigvis
lykkedes.
•

SIF 40 års jubilæum – planlægning. Det er på FU møderne og på SIF landsmøde 2011 blevet
bestemt, at vi i 2012 – i f.m. SIF 40 års jubilæum – vil lave et lignende arrangement a la de større
arrangementer, som er blevet afholdt ved tidligere lejligheder. Der er til denne begivenhed nedsat
et jubilæumsudvalg. Datoen for dette arrangement vil være lørdag d. 11. august. Jeg vil ikke sige
så meget mere om arrangementet på stående, idet Willy – som sidder i jubilæumsudvalget – har
lovet at komme med et lille indlæg omkring arrangementet under punktet eventuelt.

•

SIF ”fusionering/organisering”. Som nævnt tidligere, så var SIF seminaret i 2011 genstand for
en drøftelse af foreningens fremtidige struktur – inkl. en evt. mindre omstrukturering, som vil sigte
imod, at vi alle kommer under én forening kaldet SIF imod nuværende 4 foreninger (SIF FRH,
SIF KBH, SIF KOR, SIF AARH), og hvor vi så geografisk kommer til at hedde afdelinger. Dette
bl.a. for at strømline imod andre idrætsforeningers måde at organisere sig på og for at lette de
administrative opgaver i SIF. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt sige så meget mere om denne
omorganisering, andet end at medlemmerne og udvalgene ikke burde komme til at mærke nogen
nævneværdig ændring. Vi vil forventelig komme til at stemme om denne ændring af SIF struktur
– temmelig sikkert under vores næste generalforsamling i 2013. Søren Munk Madsen, formand
for SIF FU, som også er med os her i dag har lovet at komme med et lille indlæg omkring denne
omstrukturering under punktet eventuelt.

•

Æresmedlemmer 2011 – Willy. Vi fik i 2011 i Frederikshavn også endnu et æresmedlem af
SIF. Som alle nok er klar over, så var det Willy, som blev hædret med titlen. Jeg nævnte ved
overrækkelsen, at vi håbede på, at Willy ufortrødent ville fortsætte sit store engagement i
foreningen – og det er med glæde, at jeg kan sige, at Willy stadig leverer en kæmpe indsat i SIF
regi – tak for det.

•

Farvel til SIF FU sekretær Marie. I november/december måned sidste år valgte Marie, SIF FU
sekretær igennem flere år at sige tak for denne gang. Marie var utroligt glad for sit arbejde med
SIF og især glad for arbejdet med en aktiv idrætsforening med mange dedikerede medlemmer.
Men Marie har også et rejsebureau at passe, og som har brug for hendes helhjertede indsats,
hvorfor hun var nødt til at takke af. SIF FU har valgt ikke at ansætte en ny sekretær, og har i
stedet for forsøgt med en løsning på sekretærposten ved brug af ”frivillig hjælp”. Willy vil varetage
hvervet som regnskabsfører og være ansvarlig for medlemsregistrering og Kristen vil varetage
hvervet som forretningsfører med ansvar for de øvrige administrative opgaver. Begge med fuldt
ansvar overfor SIF FU. En løsning som indtil nu har fungeret fint. Willy kan i denne sammenhæng
(FU mæssigt) kontaktes hver tirsdag i klubhuset på havnen.

•

Ansøgninger om grej/materiel – DMI blanket. I 2011 har der været en enkelt eller to
ansøgninger omkring midler til nyt materiel. Cykeludvalget har stået for begge to og er blevet
bevilliget ca. 14.000 kroner til en ny cykeltræner. Såfremt I ude i udvalgene står med en god
ide til, hvordan I evt. kan udvikle eller forbedre jeres idræt, så kan jeg kun opfordre til, at I følger
cykeludvalgets eksempel og fremsender ansøgning herpå. Brug DMI blanketten hertil og kom
med saglige argumenter for jeres ansøgning – så vil vi i bestyrelsen behandle ansøgningen og
evt. viderefremsende til FU med anbefaling.

•

Ordrenumre problematikken. Jeg er i det forløbne år flere gange blevet kontaktet af udvalgene
omkring ordrenumre til bl.a. kørsel. Jeg skal endnu engang understrege, at SIF ikke har egne
ordrenumre, som jeg kan give videre – desværre. Jeg skal derfor opfordre de tjenstgørende i de
enkelte udvalg til at løse fx transportmæssige udfordringer i egen organisation – evt. drøfte med
myndighedschefen, om der kan stilles transportmulighed til rådighed til idrætsarrangementer.
Det er imidlertid lykkedes mig at få oplyst et ordrenummer til leje af SVN idrætshal oppe på
SSG, hvorfor der på enkelte områder ser ud til at være en bedring på vej. Jeg kan kun sige, at
problematikken har opmærksomhed, og at den også er løftet på FU niveau.
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Nu vil jeg, som det er kutyme, give ordet til de enkelte udvalg:
11 udvalg:
Aerobic, badminton, bowling, cykling, floorball, golf, petanque, sejlsport, skydning, sportsfiskeri,
og tennis, aflagde beretning og løbeudvalget gav en orientering omkring deres virke.
Alle udvalg havde haft en god sæson.
Formanden fortsatte sin beretning.
•

Opflagning af generalforsamlinger i udvalgene. I f.m. de enkelte udvalgs afholdelse af deres
respektive årlige generalforsamlinger, så skal jeg opfordre til, at man om muligt sørger for at
synliggøre dette ved evt. opslag eller lignende, således SIF viser sin synlighed her i området – og
således vi udbreder kendskabet til, hvilke idrætsgrene SIF repræsenterer. Og således man ikke
blot synliggør generalforsamlingerne internt i udvalgene.

Året der kommer – 2012:
Jeg ser 2012 som et år, hvor der ud over det idrætsmæssige i vores udvalg, og ud over den
normale møderække, kommer til at ske et par ekstraordinære ting. Vores 40 års jubilæum er
klart en af de ekstraordinære begivenheder, som skal finde sted – og der udestår stadig et stort
arbejde med planlægning og koordinering af dette. Jeg kan kun opfordre alle til at bakke op om
dette arrangement, idet sandsynligheden for succes da vil blive meget større.
En yderligere ekstraordinær ting er den nævnte strukturændring af SIF organisation. Der vil i
f.m. denne være et ret så stort arbejde med strømlining af et samlet sæt vedtægter, men der
udestår ligeledes et ret så stort arbejde med at få formidlet information til alle interessenter
omkring denne ændring – således at alle bliver klar over, at dette forslag skal ses i en positiv
ånd – og således de enkelte udvalg og den enkelte idrætsudøver kan se, at der generelt ikke
kommer til at ske noget i ”den måde man gør tingene på nu”.
Jeg vil med disse ord afslutte min formandsberetning for 2011, og ønske jer alle et godt idrætsår
i 2012.
Ad pkt. 3 – Regnskab.
Kasserer Thomas Jensen fremlagde regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.
Ad pkt. 4 – behandling af forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 5 – Fastsættelse af særlige kontingenter.
Intet var ingen særlige kontingenter til behandling.
Ad pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Næstformand Anders Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen blev genvalgt.
Kasserer Thomas Jensen blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant Jan Sørensen blev genvalgt og
Bestyrelsessuppleant Pia Grøndal blev genvalgt.
Ad pkt. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant.
Thorkild Carlsen blev genvalgt som revisor.
Ken Normann blev genvalgt som R-suppleant.

Marineidræt 2/2012 side 6

Ad pkt. 8 – Eventuelt.
SIF FRH indstillede Værkmester Henrik Hugger til at modtage Idrætsforeningens sølv
emblem.
Begrundelsen var, at Henrik Hugger har grundlagt – og stadig står i spidsen for afdelingens
cykeludvalg. Henrik er en ildsjæl, når det drejer sig om cyklingen og har til stadighed gang
i nye initiativer til at gøre sporten tiltrækkende gennem nye og spændende arrangementer.
Henrik har som formand for cykeludvalget tillige været primus motor ved afholdelse af SIF
landsmesterskaber i Frederikshavn.
SIF FRH indstillede ligeledes KOK Pia Grøndal til at modtage Idrætsforeningens
sølvemblem.
Begrundelsen var, at Pia gennem en årrække har stået i spidsen for afdelingens
sportsfiskerudvalg. Pia har med stort arrangement arrangeret lokale fisketure, ture til norske
elve for at fiske laks samt idrætsforeningernes landsmesterskab. Pia har desuden gennem
en årrække været bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen.
Formanden for Fællesudvalget Søren Munk Madsen (SMM) overrakte Idrætsforeningens
sølvemblem til begge modtagere.
Henrik Hugger spurgte kasserer Thomas Jensen, om ikke SIF FRH snart skulle overgå til
homebanking. Thomas Jensen meddelte, at han arbejder på sagen, og at det sikkert bliver
således, at hvert udvalg skal oprette en konto, hvorpå deres penge vil blive indsat.
SMM takkede for invitationen til generalforsamlingen. Han var glad for at se så stort et
fremmøde. Han roste den store aktivitet, som er her i FRH. Han roste endvidere afviklingen
af SIF landsmesterskab i badminton, som blev afviklet i marts måned 2011 i Arena Nord
Frederikshavn.
SMM ønskede SIF FRH et godt landsmesterskab i golf.
SMM talte lidt omkring SIF fremtidige struktur. Det forholder sig, som formanden omtalte i sin
beretning, og SMM sagde, at det ikke var noget, som det enkelte medlem ville mærke – det
er blot en administrativ ændring/forenkling. Der vil fremover kun være et sæt regler, som er
gældende for alle 4 afdelinger.
SMM meddelte endvidere, at da Beredskabsstyrelsen nu er en del af forsvaret, formoder
han, at de kan være medlem af SIF – det vil blive vedtaget på SIF Landsmøde.
SMM meddelte, at der ikke vil blive afholdt landsmøde i 2012 pga. SIF 40 års jubilæum.
SMM omtalte, ligesom formanden, DMI blanket, som han opfordrede udvalgene til at bruge,
hvis de ville ansøge om midler til nyt materiel.
SMM pointerede, at medlemmer kun kan stille op for en afdeling ved diverse mesterskaber.
Fx kan et medlem fra badmintonudvalget ikke stille op i single for Frederikshavn og i double
for Århus.
Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen fortalte kort omkring afholdelse af SIF 40 års jubilæum
den 11. august 2012. Jubilæet afholdes kun i Frederikshavn, og vil blive afholdt i lighed
med tidligere afholdte aktivitetsdage. Willy Kristiansen vil sidst i maj/først i juni indkalde
repræsentanter fra de forskellige udvalg i f.m. planlægning af arrangementet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for det fine fremmøde, og han sagde, at det viser, at vi vil noget her i
Frederikshavn.

Britta Thomsen
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SIF Petanque sæsonstart

En festlig åbning af SIF Petanque sæson 2012 med kanon salut og overrækkelse at SIF stander
til Formanden Margot Shuleit. Det er en nyhed da vi har aldrig før har haft en SIF stander. Der
var 28 medlemmer til åbnings ceremoni i det meget flotte vejr.

Knud Sørensen
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Århus
REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 15. marts 2012
FM, Flemming Pallesen bød velkommen,
Deltagere; Søren Madsen fra Fællesudvalget (FU), Flemming Pallesen, Lars Steenholdt, Steen
Rørbæk, Søren Kjær, Nikolaj Fisker Villadsen, Jan Bøcker Johansen, Søren W. Andersen, Jan
Knudsen
a. Valg af dirigent.
Alles øjne rettedes mod Søren Munk fra FU, som påtog sig det ansvarsfulde hverv.
Søren Madsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelse
blev udsendt i februar også til udgaven af Marineidræt, og generalforsamlingen er hermed
beslutningsdygtigt.
Dirigenten forespurgte om der skulle udpeges stemmetæller, til eventuelle ”kampvalg”!
Da dette ikke ansås for en nødvendighed, gav dirigenten gav ordet til formanden.
b. Formandens beretning ved Flemming Pallesen
Vores næstformand og formand for sportsfiskerudvalget Niels C.K. Hansen afgik ved døden i
januar.
Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og kort mindes Niels.
FU-sekretær Marie Kaalund Winter stoppede 31. dec.
På forsøgsbasis, er der fundet en løsning, hvor Willy Kristiansen SIF FRH og Kristen Trap SIF
KBH deles om opgaverne som SIF regnskabsfører og forretningsfører pr. 1. januar 2012.
Willy vil varetage opgaverne med medlemskartotek/medlemsregistrering samt den daglig,
økonomiske drift som regnskabsfører. Willy vil have fast åbningstid på Flådestation
Frederikshavn om tirsdagen fra kl. 09:00-12:00.
Willy´s e-mail adresse: kristiansen@postkasse.com
Tlf.: 9922 1331
Privat: 9842 8940
Kristen Trap vil varetage øvrige sekretæropgaver som forretningsfører.
Kristen´s e-mail adresse: kristen.trap@dgi-nordsjaelland.dk
Tlf.: Holmen (HIA) 3266 4233
Ligeledes kan også benyttes: sekretariatet@sif-idaet.com
Forsvaret skal spare og dermed også FSU – FSU – altså forsvaret - er DMI´s største sponsor,
så der skal også påregnes besparelser fremadrettet på det sportslige.
Det bliver de militære discipliner, der får fokus.
Jeg vil gøre opmærksom på FPTBST 201-10 og FSUBST 491-7 og mail fra Morten Dall. Se
rundsendte mail.
Kort fortalt – som Morten også skriver – så er vi tilbage ved den gamle koncept:
Hvis tjenesten tillader det, har den enkelte ret til – men ikke krav på – 2 timers idræt om ugen
inden for normal arbejdstid. Disse nye FSU bestemmelser har virkning fra november 2011.
SIF ÅRHUS har det svært medlemsmæssigt – der kommer ikke rigtigt nye medlemmer.
Vi er stadig 70-75 aktive i SIF ÅRH i de 7 udvalg, med det er ikke kun i militæret, at
foreningslivet har det svært, det samme gør sig også gældende uden for hegnet. Og med de
nedskæringer der er i sigte, tror jeg vi bliver nødt til at stikke hovederne sammen og finde ud af
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hvad vi skal – eller hvor skal vi hen! Forstået på den måde, at hvis forsvaret ændres drastisk,
ja så må vi jo også se på, om vi også har den rigtige organisation eller om der er nødvendigt at
tilpasse eller justere os i forhold til den militære tjeneste.
Men SIF ÅRH kan stadig byde på Faldskærm, Svømning, Fiskeri, Sejlsport, Badminton,
Cykelsport og Golf – og som noget nyt – mountainbike og løb.
Der er nemlig ved at blive oprettet 2 nyt udvalg – det ene med mountainbike på programmet og
det andet med løb. Nicolaj vil senere præsentere hvad løbeudvalget vil foretage sig.
Information fra FU.
Det nye medlemsregistreringssystem, der også skulle kunne håndterer regnskab, skulle gerne
snart være på banen, men Willy i SIF FRH skal lige have styr på opgaverne, går der måske et
stykke tid endnu.
De seminarer der er blevet afholdt, har vist sig at være en succes, men FU har valgt ikke at
afholde et seminar i år 2012, bl.a. fordi SIF 40 års jubilæet tager mange ressourcer.
Og da jeg nu har nævnt 40 års jubilæum – SIF blev oprettet 1. januar 1972 og har således 40
års jubilæum i år og det er besluttet at markere dette. Se omdelte indbydelse.
DMI har indført et nyt skema, som skal anvendes til ansøgning om midler fra Dansk Militært
Idrætsforbunds Projektkonto. Det er vigtigt for den videre sagsbehandling, at skemaet udfyldes
korrekt og detaljeret og alle punkter og spørgsmål skal besvares. Se omdelte skema.
Sluttelig vil jeg opfordre til at besøge DMI og SIF hjemmesider, og læse om referater/
bestemmelser og meget meget mere.
FU har planer om, at ændre SIF hjemmesiden, så den bliver noget lignende DMI hjemmesiden.
Og det var også meningen at FU sekretæren skulle være webmaster på siden, så vi hurtigere
kunne ændre på siden og hvor vi den henseende står lige nu er ukendt.
Endvidere – send nu nogle indlæg til bladet Marineidræt – det er kun få der gør det og andre vil
jo gerne se og læse om hvad der sker rundt om.
b.1. Faldskærmsudvalget beretning
Udvalget har stadig kun 3 medlemmer og det er jo i grunden ikke mange, men lige nok til
at danne et 3-mands hold i DMI mesterskaber. Det var kun de 2 der kunne deltage i DMI
mesterskaber i faldskærmsudspring, som blev afholdt på Lindtorp Flyveplads, med Jydske
Dragonregiments Idrætsforening som arrangør. Pokalskabet blev ikke udvidet med nye pokaler i
denne disciplin.
Men til gengæld har vi afprøvet den spritnye vindtunnel ”Copenhagen Air Experience”.
Vi var 4 springer af sted og havde booket 1 hel times bodyflight – og ja vi var godt brugte
bagefter.
Men man lære meget hurtigere bodyflight i sådan en tunnel, - den mindste kropsændring kan
registreres, da man kun er ½ - 1 meter fra et fikseringspunkt.
Man har også meget mere flyvetid end ved traditionelt spring fra fly – og man spilder ikke tid
med at pakke faldskærmen hver gang! Vi vil nok træner i denne vindtunnel igen inden DMI
mesterskabet i 2012.
Igen i 2011 var vejret heller ikke på faldskærmssportens side, så vores præcisions springer
valgte igen at træne under sydligere himmelstrøg.

Flemming Pallesen
b.2. Svømmeudvalgets beretning
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Jeg overtog svømmeudvalget den 1. december 2011 efter Niels Henrik Jensen der skulle starte
på flyveskole i juni 2011.
Pt. en meget stille periode med få medlemmer, da flere afventer åbning af Spanien – ja det er
altså Århus svømmebad – den skulle have været åbnet i marts 2011 efter ombygning, men dato
for åbning er ukendt. Svømmeudvalget kan kun opfordre til at gøre brug at udvalgets favorable
tilbud.

Jan Knudsen
b.3. Sportsfiskerudvalgets beretning
Udvalget havde ikke nået at lave en beretning, men udvalget fortalte inden generalforsamling, at
der var planer om at ”fusionere” med SIF FRH Sportsfiskerudvalg.

Flemming Pallesen
b.4. Sejlsportsudvalgets beretning
Sæsonen 2011 har været forholdsvis stille, til dels på grund af formandens udsendelse i
INTOPS.
SIF REX blev klargjort ekstra grundigt i 2011, og er i god form. Der udestår fortsat lidt
reparationer af udvendige lister og indvendig aptering, men ikke på nogen måde noget, der
giver anledning til bekymring. Kontakt til bådebygger var for sent på foråret til, at han kunne nå
at gøre noget inden søsætning.
Båden har været brugt til tur- og øvelses sejladser,
primært i foråret. Der blev udchecket 2 nye
skippere, således at flere har mulighed for at
sejle. Højdepunktet var den 4. juni, hvor vi holdt
en klubdag for klubbens medlemmer med familie.
Flere nye medlemmer, der ikke var godt bekendte
med båden og havnen fik lejlighed til at få en tur og
en introduktion en herlig sommerdag. Der var også
kajakker og grill, så det var en god klubdag. Vi har
introduceret en Google kalender booking, således at
båden kan koordineres også uden FIIN adgang.
Sejlsportsafdelingen har pt. 18 medlemmer, hvoraf 10 er udcheckede til at sejle.
Båden bliver klargjort til søsætning sidst i april. Det er ikke hensigten at gennemføre større
vedligeholdelse før ved sæsonens afslutning. Målet med sæson 2012 er at få flere på vandet,
og derfor vil vi forsøge med regelmæssige klubaftner hvor der sejles en fast ugentlig aften.
Herefter er målet at der er flere skippere, der er aktive, således at vi også kan begynde at
uddanne mod duelighedsbevis, der dog skal tages i regi af sejlklub eller aftenskole.

Søren Andersen, formand for sejlsportsafdeling.
b.5 Badmintonudvalgets beretning
SIF Badmintonudvalg har ikke haft de store udsving i sæsonen 2011/12. Vi havde ingen
deltagere med i DMI badmintonstævnet og kun et par medlemmer deltog i Landsmesterskabet
på Holmen.
SIF Badmintonudvalg er nu nede på 5 faste medlemmer og et par løse, der deltager en gang i
mellem.
Grunden til medlemsfaldet skal ses i lyset af bl.a. SOK forflyttelse af stampersonel til anden
tjeneste i bl.a. Korsør, samt den sædvanlige officersrokering.
Badmintonudvalget afholdte i november den årlige juleturnering med deltagelse af 10 pax.
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Resten af SOK samt tidligere medlemmer var inviteret til at deltage i turneringen. Der er afsendt
artikel med billede fra turneringen til Marine bladet.

Susanna Graabæk
b.6. Cykeludvalgets beretning
Der har trods alt været lidt aktivitet i 2011. Vagn og jeg har deltaget i nogle motionsløb i løbet af
året. Vagn deltog i Dmi mesterskaberne i Varde 7-8 juni, med pæne placeringer, der bliver kørt
rigtig stærkt i klasserne. Vagn var også med til SIF mesterskaberne i maj og han vandt oldboys
rækken, flot kørt Vagn, ærgeligt at jeg ikke kunne være med da vi jo så havde en mulighed for
at fravriste Frederikshavnerne vandrepokalen.
Vi har haft lidt medlemsfremgang i år (1 person) og i 2012 ser det ud til at der kommer et par
stykker mere i klubben.

Lars Juel Nielsen
b.7. Golfudvalget beretning
2011 var et år præget af mange matcher, men desværre få deltagere i forhold til tidligere år. Vi
må sande at familie og arbejde tager mange gode timer fra golfen. Året startede også senere,
da der var meget sne på banerne, der skulle smelte og greenkeeperne havde store opgaver
med at få banerne klar til sæsonen.
Åbningsmatchen blev afviklet 15. maj i Århus Aadal Golf Club. Vejret var med os, da der kun
kom enkelte dryp. Til gengæld var greens i en meget dårlig stand, så dagens bedste slag blev et
holet put på 2 m! Humøret var højt og der var super flotte slag – ind i mellem.
Værnenes Mach afviklet på en smuk bane på Gyldensteen Golf d. 24. maj – i strid vind og
byger… Søværnet stillede et hold i år – flest fra vores afdeling. Vi kæmpede hårdt, men måtte
se os slået af Hæren og Flyvevåbnet. Scoren var meget lige, men vinden var imod og vi fik ikke
de seks point mere, der ville have bragt os sejren. Vi fik dog individuelt 3. pladsen i A-rækken.
30. maj var dagen hvor Lübker skulle udfordres – eller rettere; vi blev udfordret. Vejret var
fantastisk, så de manglende resultater kunne kun tilskrives egne fejl undervejs
Lørdag 18. juni fik vi gennemført endnu en match – selvom deltagelsen ikke var overvældende.
Matchen blev spillet i Ebeltoft Golf Club, da ingen havde spillet denne bane. Jeg var ikke
imponeret inden start, efter jeg havde gennemgået hjemmesiden for klubben. Kun oversigtskort
over banen, par 68 og 5.000 m fra gul – 1 par 5 hul. De burde have skrevet højdemeter med
også, for sjældent har jeg da været på sådan en kuperet bane. Greens var super flotte, men 2.
klipning på fairway skjulte boldene……. En runde i let til middel regn.
11. – 12. august deltog to mand fra afdelingen i Søværnsmesterskaberne i Korsør. Desværre
falder denne turnering samtidigt med Smuk Fest, hvorfor mange ikke deltog i Korsør.
Søndag 4. september spillede vi Himmelbjerget Golfklub i et dejligt vejr og en god bane.
Humøret var højt selvom ingen skulle reguleres efterfølgende.
Matchen på Himmelbjerget blev for en enkelt brugt som opvarmning til DMI
Forbundsmesterskaber 7.-8. september. Her var vi fire deltagere og der blev spillet på Rønnede
Golfklub og Ny Næstveds Golfklub. Matcherne foregik i strid vind og med mange byger,
specielt på dag 1. Dette resulterede i at Næstveds bane var meget, meget våd og nattens
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tordenvejr gjorde, at banen var så våd, at vi gik rundt og spillede vandgolf….. Lempelse for
tilfældigt vand var umuligt, da man ikke kunne finde en tør plet, men humøret var højt og vi
kom alle våde tilbage til klubhuset og præmieoverrækkelsen. Da en af vores spillere forstuvede
foden på første runde, kunne vi ikke gøre os gældende i holdkonkurrencen, men vi snuppede
femtepladsen i den samlede stablefordturnering i C-rækken.
Fredag 30. september var vi fem mand, der tog til Lyngbygaard. Det er en super bane, som jeg
varmt vil anbefale alle. Den har samme høje standard som Lübker, men er ikke nær så svær at
spille og desuden er naturoplevelsen faktisk større. Spil den en hverdag før kl. 1000 for 350,(inkl. kildevand, blyant, tees og baneguide) – den er pengene værd!
Søndag 2. oktober mødtes vi i Horsens i tæt tåge og starten blev udskudt ca. 45 min., til vi
kunne se bolden…… Her levede banen ikke op til forventningerne, men spillet var dog rigtig
godt og der var kamp til stregen. Da det var sidste match, skulle det fejres med maner og der
var indlagt to huller nærmest flaget og to huller med længste drive (3, 4, 14 og 15). Skuffelsen
var stor, da ingen kom på green – og det gjaldt vist alle par 3 huller…. – så nærmest flaget
overgår til åbningsmatchen 2012. Længste drive havde til gengæld en suveræn vinder, der
uddistancerede alle på begge huller!

Jan Bøcker Johansen
b.8. Kommende løbeudvalg
Da der er basis for oprettelse af et løbeudvalg under SIF Århus, idet der er en del der enkeltvis
deltager i de mange løb der arrangeres i bl.a. Århus men også på landsplan og i særdeleshed i
forsvaret og i DMI forbundsmesterne. De førstkommende løb er Århus halvmaraton, City løbet
og Cross Country ved Jydske Dragonregiment.
Jeg vil oprette et udvalg efter de gængse regler, herunder fremsende et budget og foretage
medlemsregistrering. Vi vil selvfølgelig indsende artikler med billeder til Marineidræt, så andre
kan se hvad vi foretager og måske blive motiveret for at deltage.
Dirigenten
Der var et par spørgsmål til beretningerne, som efterfølgende blev besvaret og beretningerne
blev herefter godkendt.
Formanden påskønnede Jan Knudsen og Nicolaj Villadsen for deres udviste interesse lovede
dem fuld støtte i det fremtidige udvalgsarbejde.
c. Regnskab v/kasserer Lars Steenholdt
Regnskabet blev præsenteret og godkendt
d. Behandling af forslag:
Historik:
Søværnets Idrætsforening (SIF) er oprettet 1. januar 1972 ved sammenslutning af
Idrætsforeningen for Søværnets Officerer (ISO) og Idrætsforeningen for Søværnets
Specialofficerer (ISS).
Medlemmer alt personel ansat i søværnet.
Fra at være en landsdækkende idrætsforening, etableredes 1. januar 1988 fire selvstændige
idrætsforeninger i lokalområderne – Frederikshavn, Korsør, København og Århus.
Denne ændring, havde til formål at have flest mulige stemmer ved DMI’s
repræsentantskabsmøder, hvor der dengang ofte var kampvalg - det er der sjældent i dag.
Jeg vil da lige nævne, at SIF lokalafsnit Århus blev oprette i august 1977.
SIF er altså organiseret med 4 selvstændige foreninger, med et Fællesudvalg (FU).
FU har bl.a. har følgende opgaver:
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- At koordinere foreningernes idræts- og økonomivirksomhed
- At administrere medlemsarkivet og tildeling af hædersbevisninger
- At udgive et fælles blad Marineidræt
- At varetage foreningernes overordnede repræsentation
- At afholde Landsmøde hvert år
Altså FU er et samarbejdsorgan og ikke en selvstændig forening.
SIF ny organisation, som ret beset er den gamle organisation, hvor der kun er en forening,
nemlig SIF og med 4 underafdelinger - med udvalg, vil køre videre på samme måde som vi
kører de 4 foreninger i dag. Og vi vil stadig hedde Søværnets Idrætsforening Århus.
Men, det vil lette administrationen/bestemmelseskomplekset m.v. betydeligt – der er jo kun et
sæt vedtægter, men det vigtigste er, at SIF FU er en forening med et antal medlemmer og ikke
et samarbejdsorgan.
Vedtægterne for SIF er i øjeblikket til kommentering/gennemarbejdning i de 4 foreninger.
Formanden forespurgte forsamlingen, og der var opbakning til at overgå til denne nye form for
organisation for SIF – forsamlingen havde ingen indvendinger.
e. Fastsættelse af særlige kontingenter.
Ingen ændringer af kontingenter
f. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand:		
Næstformand:
Kasserer:		

Flemming Pallesen på valg, blev valgt til 2013
Susanna Graabæk blev valgt til 2014
Lars Stenholdt valgt som kasserer til 2014

g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:		
Revisor:
Revisorsuppl.:

Birgitte Vagnholm valgt til 2014 (2012-2014)
Keld Hentze ej på valg (2011-2013)
Steen Rørbæk valgt til 2013

Eventuelt
DMI indbyder til Orienteringsmøde den 19. april kl.1200-1800 og til Repræsentantskabsmøde
den 20. april kl. 0930i idrættens hus. Lars Stenholdt vil se i hans kalender om han kan deltage.
Flemming Pallesen deltager i Repræsentantskabsmødet.
SIF indbyder til Landsmøde den 13. april kl. 1600 på VBK. Flemming Pallesen, Steen Rørbæk
og måske Lars Steenholdt deltager.
FU formand Søren Munk Madsen gav en uddybende forklaring til opdelingen af sekretær
opgaverne i SID.
Han gjorde opmærksom på, at der ikke var helt overensstemmelse mellem mailen fra Morten
Dall og FSUBST 491-7 – hvor der refereres til FSUBST 491-7 para 1.4 ”såfremt anden tjeneste
ikke forhindrer dette”. Denne frase er ikke nævnt i bestemmelsen.
Han uddybede også 40 år jubilæet.
Andre små emner blev også diskuteret.
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden.
Referent

Flemming Pallesen
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DMI badminton stævne 2012
Turen gik mod Fredericia mandag den 19-3-2012 kl. 16.00, der var desværre et enkelt afbud,
men vi troppede 15 spillere frem og drog af sted. Vi blev indkvarteret på 4 mandsstuer ved
Ryes kaserne. Tirsdag startede vi op med de første kampe, alle kæmpede med alt de havde og
det var med tilfredshed vi vente tilbage til kasernen. Tirsdag aften var der venskabsaften som
blev afholdt i cafeteriet med lækker mad og dessert. Derefter var der hygge i messen, der blev
spillet dart, raflet og spillet bordfodbold. Super god aften. Finaledagen blev hård og med mange
spændende kampe, vi havde en del spiller i de forskellige finaler og det blev til meget seværdigt
badminton.
Som altid gjord vi en flot figur ved dette års mesterskab, med 3 første 3 anden, 3 tredje og 2
stk. 4 pladser, stort tillykke til alle med de flotte resultater. Næste års stævne er programsat til at
forgå i Skive uge 12, så der håber jeg at alle gamle, unge, nye og etableret spiller er klar så vi
igen kan stille et stor hold. Der bliver næste år en række om den hedder plus 60 eller plus 62 er
jeg lidt i tvivl om, bare der kommer en række for de lidt ændre, så vi kan få en GRAND-SUPERVETERAN række. Vi ser frem til stævnet som altid med godt humør og kampgejst. Sidst vil jeg
sige tak til Fredericia for et flot arrangement, alt klappede og stævnet blev afviklet uden de store
ventetider.
Billeder og resultater kan ses på fagi’s hjemmeside eller www.dmif.dk

Mvh Paw

Nielsen

Bestyrelses medlem SIF FRH Badminton
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Vinderoversigt for
DMI badminton 2012
VINDERE AF
HERRE A, SINGLE
HERRE B, SINGLE
DAME SINGLE
OLD BOYS SINGLE
VETERAN SINGLE
SUPER VETERAN
SINGLE
HERRE A, DOUBLE

FORENING
SGI
SIF/FRH
FAGI
ISB
IFK
IFK
FAGI

HERRE B, DOUBLE

SIF/FRH

DAME DOUBLE

FAGI

OLD BOYS DOUBLE

ISB

VETERAN DOUBLE
SUPER VETERAN
DOUBLE
MIX DOUBLE

IFK

MIX DOUBLE OLD

ISG

SIF/FRH
FAGI

NAVN
Thomas Jensen
VP
Brian Jensen
Anna Engel
VP
Kim M. Jensen
Jørgen Møller
VP
Peter Normann Johansen
VP
Morten Johansen
Thomas Johansen
Morten Hansen
Brian Jensen
Anna Engel
Carina Wisby
Kim M. Jensen
Lars R. Hansen
Jørgen Møller
Peter Normann Johansen
Johnny Højer
Flemming Thura Nielsen
Marlene Eskol
Thomas Johansen
Charlotte Pedersen
Jens B. Frederiksen

Den fulde resultatliste kan ses på SIF-idræt.dk. Når vi ikke bringer den fulde liste her, er det
fordi, bladet må ikke have karakter af at være resultatlister.
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SIF Frederikshavn floorball
Floorball Prøve Stævne Fredericia d 26-10-2011
Arrangør ISG & AKIF
Langt om længe kom dagen vi alle i SFFK (Søværnet Frederikshavn Floorball Klub) havde
ventet på. Det andet prøvestævne i floorball som blev afviklet i Fredericia. Stævnet var i starten
rammet til to dage, men måtte pga. manglende tilmelding sættes ned til en dag. Desværre, da
vi havde glædet os til fælles spisning og opvisningskamp mellem Århus og Sunds elitehold.
Der var 6 hold tilmeldt, og da vores tilmeldinger gjorde vi var 12 spillere fra Frederikshavn,
valgte vi at dele holdet i to, så vi kunne få flere kampe og alle få maximalt spilletid. Det blev til
7 kampe til hold 2 og 8 til hold 1 som kom helt frem til finalen efter en smal 3-2 sejr over hold
2 i semifinalen. Finalen blev desværre tabt med 2-1 til Aalborg efter en spændende og intens
afslutning. Stævnet blev afviklet i en god og fair ånd, og heldigvis uden skader. Topscore for
hold 1 blev Karina Bøgh med 10 mål.
Resultaterne af kampene.
Super god turnering og afvikling. Vi ser frem til næste års turnering og stort tak til Jesper
Thomsen ISG & Michael Gam AKIF.

Paw Nielsen
SFFK

Forstår du ikke reglerne, så kan dette billede måske hjælpe dig lidt!
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Spillerne på banen

Hold 1
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SIF 40 års jubilæumsarrangement

HUSK at Søværnets idrætsforeninger indbyder 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
Eventuelle spørgsmål på mail:sekretariatet@sif-idreat. com.eller på mobil
25164228
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