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Redaktørens Klumme
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.
Hvis nogen af billederne ikke er så gode som I havde håbet, så er det fordi de bliver dårligere
når de skal trækkes ud af Word. Læg gerne billeder ind, men send dem også som jpg eller
andet til mig, resultatet bliver som oftest bedre.
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
4 - NOV 2012
1 - FEB 2013
2 - JUN 2013
3 - OKT 2013

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

Udkommer
Uge 46
Uge 09
Uge 25
Uge 43
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Sponsor cykelløb
Lørdag d. 15 september 2012 afholdt KFUMs Orlogshjem et sponsorcykelløb. Orlogshjemmet
har nu eksisteret i over 2 år, og mange orlogsgaster har tilbragt mange timer i de hyggelige
lokaler og i den store parklignende have på Understedvej 1 i Bangsbo.
Det er soldatermissionen, der står bag Orlogshjemmet. Formålet med hjemmet er at skabe
nogle gode og trygge rammer for det indkaldte mandskab ved søværnet. Det gøres med
hyggelige lokaler, lidt godt mad, spil, hygge, Tv og socialt samvær. Desuden er der aftensang
hver aften, hvor der er tid til at tale om Gud og troen.
Overskuddet fra cykelløbet skal fortrinsvis gå til indkøb af grej og materiel til udendørsaktiviteter
for gasterne, f.eks. til anlæggelse af en beachvolleybane og måske en trampolin. Det er et
par af de ting der ikke findes på Søværnets Sergent- og Grundskole (SSG). Men måske kan
der også blive råd til andre ting, håber Ruth og Poul Nielsen, der har været lederpar siden
Orlogshjemmet åbnede i marts 2010.
Søværnet stillede med en stærk opstilling. Garnisonskommandanten for Flådestation
Frederikshavn, Chef for Søværnets operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn
(OPLOG-Frederikshavn) kommandørkaptajn Knud P. Leimand, og chef for Forsvarets
Materieltjeneste, Værkstedområde Vendsyssel, kommandørkaptajn Kim Juhl, indledte løbet
med at cykle en omgang som en symbolsk støtte for den gode sag. Stabschefen for 1. Eskadre
kommandørkaptajn Peter Stamp havde indvilliget i at cykle 15 omgange som sponsorrytter,
men måtte desværre melde afbud pga. sygdom, så værkmester Henrik Hugger fra Søværnets
Idrætsforening i Frederikshavn blev derfor ene om at køre det sponserede beløb, fra Søværnets
Idrætsforening og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, ind.
Løbet foregik på løbebanen ved SSG, lige over for Orlogshjemmet i flot solskin og let vind.
Alt i alt var det en dejlig formiddag, hvor de 15 rytter tilsammen kørte ca. 35.000 kr. ind til
KFUM.

Henrik Hugger

De 3 repræsentanter for Søværnet i Frederikshavn er klar til at åbne løbet
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SIF jubilæumsarrangement
SIF´s 40år jubilæum afholdt den 11. august. 2012
I forbindelse med forårets generalforsamling blev der orienteret om vort forestående 40 års
jubilæum, og flotte T-shirts blev omdelt for at promovere begivenheden. Nu var der kun tilbage
at sætte kryds i kalenderen.
Vores 25 års jubilæum blev, som nogen måske husker afholdt på Søværnets Grundskole
i Auderød, men da denne mulighed i det ”nye forsvar”, ikke længere er til stede, havde
Flådestation Frederikshavn velvilligt stillet lokaliteter til rådighed for arrangementet.
FU´s formand Søren Munk Madsen entrede talerstolen og bød velkommen til alle de fremmødte
og eftermiddagen stod nu i idrættens tegn.
Rundt omkring på den store græsplæne var der mulighed for at ”surfe” mellem nogle af SIF´s
forskelligartede idrætstilbud og nede ved vandet holdt fiskerne samt sejlbåde klar. På ”stadion”
blev der spillet Floor Ball. Der var skydning på luftpistol og gevær på en lille interimistisk
skydebane, hvor alle under kyndig vejledning, kunne afprøve deres skydefærdigheder. Der var
underholdning af Søværnets Tamburkorps med deres nye tattoo. Petanque spillerne havde fejet
banerne og ”grisen” lå blot og ventede på den nærmeste kugle. Var man mere til kaffe og kage,
var dette også en mulighed. Petanque folket uddelte med rund hånd. Badminton havde en
stand, hvor man bl.a. kunne få råd og vejledning vedr. opstrengning af ketsjer.
Cykel afdelingen havde valgt at afvikle deres landsmesterskab med start og mål på
Flådestationen, med startportal og tidtagning, således at alle kunne følge med. Der var afvikling
af 3 mil løb, hvorunder man kom rundt på hele Flådestationens område.
Vejret var strålende med ringe vind og solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var muligt at
stå helt stille og svede. Hos fiskerne var der præcisionskast efter udlagte ringe på land. Her blev
der kastet efter alle kunstens regler, og der blev givet råd og vejledning af de professionelle.
Efter at Tamburkorpset havde spillet en sidste gang, blev der uddelt opmuntrings præmier, til de
bedste af dagens kombattanter. Herefter var det tid til at forlægge til Kristiania (containerhallen),
hvor der var rigget til med signalflag under loftet, stole og festlig pyntede langborde, så der var
lagt op til et brag af en jubilæumsfestmiddag.
I forbindelse med middagen blev der uddelt præmier til cykelfolket, der havde et stort og
medlevende publikum. Jeg hørte sågar en bemærkning fra en ikke cykelkyndig, der muntert
bemærkede: ”Kan man få en vandrepræmie i cykling”??? - Joh stemningen var helt i top. Selv
Egon Persson, der altid omtaler sejlsport, som den eneste rigtige idræt i Søværnet, var blevet
”blød” og bekendtgjorde i sin tale, at han havde fået et nyt syn på især Petanque, der efter hans
mening ikke var så ringe endda. Efter kaffen og kagen var sat til livs, blev der åbent i messen og
her foregik resten af jubilæumsfesten.
Da det efter firmatraditionen er god skik, ikke at referere fra begivenheder i messen, vil jeg
naturligvis undlade dette og blot konstatere, at kedeligt var det ikke.
Til slut vil jeg sig tak til ALLE, der har bidraget til, at SIF´s 40 års Jubilæum blev markeret i god
ånd og på så festlig en måde.
I forbindelse med arrangementet uddelte Søren Munk Madsen hædersbevisninger til Knud
Leimand og Jesper Bagge for deres indsats for idrætsforeningen. De ønskes stort tillykke.

Kurt Bagge Rasmussen
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Formanden for FU hjælper med opdækningen

Containerhallen smukt pyntet med signalflag
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SIF København Badminton
Så truer en ny sæson i SB København.
Det har resulteret i, at vi igen er at finde talstærkt på banerne.
KBKr-turnering 2012/2013
Kampprogrammet for forestående sæson ligger klar og vi har første kamp torsdag den 4.
oktober klokken 1800. Dette er en hjemmekamp mod Drive KBH 4.
Vi blev til sidste sæson flyttet op i serie 6. Der er vi ikke mere. Det gik ikke så godt i sidste
sæson. Der er ikke det store at skrive om det. Vi havde nogle kampe hvor vi manglede en spiller
eller to, hvilket gjorde at vi ikke havde de bedste forudsætninger i løbet af sæsonen. Vi er blevet
rykket ned, men heldigvis kun til serie 7.
Det var ikke det store spring, som vi kunne have frygtet.
Til sæsonen er der kommer to forstærkninger. To af klubbens spillere er blevet gamle nok til at
spille på klubhold. Ikke at det løfter holdet så meget, men der er to mere at vælge mellem, når
der skal sættes hold, hvilket holdlederen har ytret stor tilfredshed med.
Kampprogram for indeværende sæson:
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Torsdag
Søndag

04.10.2012
08.11.2012
16.12.2012
06.01.2013
26.01.2013
07.02.2013
24.03.2013

18:00
18:00
12:30
11:00
15:00
18:00
14:00

Drive				
Søvang			
Kbk 4				
Gladsaxe/søborg 4		
Kmb2010			
Ryparken			
ABC 4				

Holmens Idrætsanlæg
Holmens Idrætsanlæg
KBK-hallen
Holmens Idrætsanlæg
KMB-Hallen 5-8
Holmens Idrætsanlæg
ABC-Hallen

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 kampe.
Kalender:
KBKr kampe: Oktober 2012 – Marts 2013
Juleturnering:
Fredag den. 30. november 2012
DMI-mesterskab
Tent.19-20 mar. Arrangør: Idrætsforeningen Skive Garnison
Klubturnering:
Tirsdag den 26. februar og lørdag den 2. marts 2013
SIF mesterskab
Dato endnu ikke fastlagt af Aarhus
Anders Open:
Tirsdag den 28. maj 2013
Husk at besøge vor hjemmeside http://www.sif-idræt.dk/KBH/KBH-badminton.htm

Klaus Hjorth
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SIF Frederikshavn lokalmesterskab i fiskeri
10-6-2012
Så kom tiden hvor årets STORFISKER skulle kåres. Det var meningen at vi skulle på hav
tur som vi normalt er, men vinden var lige kraftig nok den dag, Så vi havde heldigvis en
backup plan som førte os til Dvertved søpark, som viste sig at være rimelig og forholdene
var overraskende gode. Dagen bød på fisk, hyggeligt sammenhver og dyst til det sidste.
Resultaterne blev 1. Plads til Knud Svendsen 2. Plads Finn Egebjerg og 3 Plads. Palle
Pedersen 4 Plads. Allan Jensen. Undertegnet fik selv 2 karper som jeg satte ud igen.
Knud Svendsen
Fisk i alt 3 stk. 3,7 kg (Ørred, Laks og Guldørred)
Finn Egebjerg
Fisk i alt 2 stk. 1,29 kg (Ørred, Karpe)
Palle Pedersen
Fisk i alt 1 stk. 1,26 kg (Ørred)
Allan Jensen Fisk i alt 1 stk. 1,18(Ørred)
Knud Svendsens første plads var ikke i fare på noget tidspunkt, men kampen om 2-3-4 pladsen
blev en tæt affære, der var meget tæt løb, men Finn vandt over Palle med 30 gram og 1 fisk
mere og Palle løb med 3 pladsen da 80 gram skilte hans og Allans flotte ørred. Super

Paw Nielsen
SIF Fisk

Nyt fra SIF Frederikshavn Petanque

Petanqueklubben servere kaffe og kage til SIF´´S 40 års
jubilæum og klubben havde lavet en lille rødvinsturnering
her ses vinderne.

Tamburkorpsets flotte show

Så har SIF Petanque været til Ålbæk strandpetanque,
som vi har været hver år i en del år
altid med god placering mellem de 20 hold der deltager .I
år vandt Inger-lise og kirsten en 1.st plads (flot).
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SIF Cykeludvalg Århus
SIF Cykling - Århus
Kombineret cykel- og ferietur til Alsace – 30. juni – 7. juli 2012.
Indledning
I 2005 og 2006 arrangerede SIF Cykeludvalg en kombineret cykel- og ferietur til Obernai,
Alsace (Frankrig). Formålet var, at cykelmotionister i såvel søværnet som hele forsvaret
kunne mødes under andre rammer end de kendte, hvor der var mulighed for udfordringer og
oplevelser, men også tid til socialt samvær og tid sammen med familie og venner.
Konceptet med cykling om formiddagen og tid på egen hånd om eftermiddagen blev godt
modtaget, og mange på tværs af værnene deltog i cykelturene.
I 2011 blev det vurderet, at tiden var inde til endnu en tur til
Obernai. Obernai blev valgt, da det er et kendt sted, er placeret
i fornuftig køreafstand fra Danmark og byder på alle slags
cykelterræner (bjerg, kuperet og fladt). Ligeledes findes der
mange seværdigheder i området. Planlægning blev iværksat, og
invitationer sendt ud til alle idrætsforeninger i forsvaret.
Der var pæn interesse for Sommerturen, og samlet (med
familie) blev deltagerantallet på 30 personer, heraf var 8 var
fra SIF og 6 fra andre DMI idrætsforeninger – FLOT! Faktisk havde hovedparten af deltagerne
deltaget i Sommerturene i 2005 og/eller 2006.
Op til afgang blev lejligheder bestilt og informationsmateriale udsendt, herunder
rutebeskrivelser, kørevejledning, seværdigheder m.v.
Turen 2012
Lørdag den 30. juni eftermiddag var der samling og indkvartering ved lejlighedskomplekset i
Obernai. Det var solrigt og varmt. Alle var dog ikke mødt frem i tide, grundet bilkøer/ vejarbejde
i Tyskland, ligesom en enkelt havde haft en punktering.
Efter indkvartering var der samlet møde, hvor der kort blev
orienteret om opholdet, program og de planlagte cykelture blev
gennemgået, ligesom udlevering af kort for de daglige cykelture
fandt sted. Herefter var der samlet afgang til Obernais flotte
centrum for velkomstmiddag. Vejret var dog under forandring,
og om aftenen oplevede vi kraftigt regnvejr med megen lyn og
torden!
Søndag var den første cykeltur planlagt med
afgang tidlig formiddag, men grundet regnvejr, blev
cykelturen udskudt, og eftermiddagens konkurrencer
blev fremrykket og gennemført.
Deltagerne blev inddelt i 4 grupper på tværs af
familierne og konkurrerede efterfølgende i flere
discipliner bl.a. vinsmagning, præcisionskast m.v.
Der var hård kamp om at vinde, herunder flere
indbyrdes ”familieopgør”. Efter mange hårde dueller,
kunne der kåres et vindende hold. Der var dog
præmier til alle hold.
Om eftermiddagen blev det tørvejr, og det var tid til den første cykeltur, der gik op til klostret
Sankt Odile i 760 m. højde. Da det var første cykeltur, og med nogle forholdsvis lange og
udfordrende stigninger, var distancen beskeden. Efter det obligatoriske holdbillede startede
turen. Vi startede ud på en forholdsvis kort, men alligevel udfordrende stigning. Herefter fulgte
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stigningen til St. Odile. Hurtigt blev der spredning på feltet, men alle nåede toppen i flot stil. Fra
St. Odile er der en flot udsigt over Obernai området. Efter et kort besøg fulgte en lang nedkørsel
og kørsel tilbage til Obernai. Turen var samlet på 44 km og havde 760 højdemeter.
Mandag var det tid til kørsel
langs vinruten. Dagens rute
var lettere kuperet. Turens mål
var vinruten og den smukke by
Ribeauville. Undervejs kørte
vi igennem mange smukke og
maleriske byer, hvoraf mange
havde reder med storke. Efter en spisepause i Ribeauville gik
turen tilbage til Obernai langs Rhindalen (totalt fladt). Turen var
samlet på 108 km og havde 740 højdemeter.
De forholdsvis mange højdemeter skyldes en
navigeringsfejl, som medførte ekstra kørsel på
en to kilometer lang stigning.
Tirsdag var det tid til bjergkørsel, hvor vi skulle
over flere stigninger. Vi kørte fra Obernai mod
Grendelbruch, hvor dagens første krævende
stigning ventede. Vi kom op i ca. 550 m. højde,
hvorefter vi havde en dejlig lang nedkørsel
til Schirmeck. Herefter fulgte vi landevejen til
Fouday, hvor næste krævende stigning mod
Col de la Charbonniére (960 m.) startede. Efter hård kamp med faretruende høj puls og en
enkelt punktering, lykkedes det alle at nå toppen. Herefter fulgte en mindre nedkørsel, hvorefter
turen gik til Col du Kreuzweg (766 m.). Også denne top blev nået og en lang nedkørsel til Barr
ventede. Hefter tempokørsel tilbage til Obernai. Turen var samlet på 76 km og havde 1.230
højdemeter.
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Onsdag var hviledag. Vejret var flot, og dagen var afsat til oplevelser og udforske områdets
seværdigheder på egen hånd. Nogle tog langs vinruten og besøgte vingårde og fik serveret
smagsprøver på Alsacevinene, ligesom besøg ved den storslåede middelalderborg Haut
Koenigsbourg, koncentrationslejren Struthof, Strasbourg og sejlads på Rhinen fandt sted.

Torsdag var det op på cyklerne igen, og turens kongeetape
ventede med kørsel til området højeste punkt – Champ du
Feu (1.100 m.) og yderligere 3 toppe. Efter afgang fra Obernai
havde vi ca. 5 km. opvarming inden vi ramte stigningen.
Efter hård kamp blev også denne top nået. Herefter fulgte en
nedkørsel til Col de la Charbonniére og videre til Col de Steige
(534 m.). Herefter var der opkørsel til Col d’Urbeis (602 m.)
efterfulgt af en nedkørsel til byen Villé. Det var nu tid til at nyde
en kold øl og få lidt at spise. Efter opholdet fortsatte vi hjemover
mod Obernai. Turen til Barr var noget kuperet, og netop som vi
havde lagt bakkerne bag os, fik vi grundet vejarbejde endnu en bakke,
der skulle forceres, idet omvejen bød på en kort, men stejl opkørsel til
Mittelbergheim. Herfra gik turen til Barr og videre til Obernai. Turen var
samlet på 85 km og havde 1.513 højdemeter.
Fredag morgen var sidste dag på cykel og var afsat til en rolig og flad
tur. Da vi gjorde klar til at tage af sted, kom der et kraftigt regnvejr, så vi
måtte søge læ under nogle træer. Da det var stilnet lidt af begyndte vi
på turen. Vi kørte østover mod Rhinen og mod et sluseanlæg, hvor de
store pramme på Rhinen skal igennem.
Herefter fortsatte vi langs Rhinen sydover på den tyske side, til en
færgeleje, hvor vi sejlede tilbage til den franske side. Vejret var nu klaret
op, og turen tilbage gik i et højt tempo. Turen var samlet på 80
km og havde 176 højdemeter.
Eftermiddagen gik med at pakke og gøre klar til lørdagens
afrejse. Om aftenen blev der afholdt afskedsmiddag, hvor
det var tid til at berette om ugens udfordringer og oplevelser,
ligesom der blev uddelt en lille gave til året bjergged og andre,
der havde gjort noget mindeværdigt under cykelturene. Samlet fik vi kørt ca. 400 km og havde
4.400 højdemeter.
For nogle var ovennævnte cykeltur lidt for udfordrende, hvilket medførte, at andre knap så
krævende cykelture blev gennemført. Alle fik kørt og oplevet den smukke vinrute. Alle aktive
cyklister fik således passende udfordringer og oplevelser.
Lørdag morgen var det tid til afsked, og værelserne blev kontrolleret, dog var der visse
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sprogproblemer og stress fra feriestedet side. Der blev sagt
farvel (og på gensyn?) og deltagernes veje skiltes. Nogle tog
videre på ferie, mens andre ville opleve 7. etape af Tour de
France (blev kørt i nærheden) eller satte kursen direkte mod
Danmark.
Tak til SIF for støtte til turen.
Der er udarbejdet en udførlig beretning om Sommerturen 2012.
Denne kan fås ved kontakt til Jan Bøgsted (se nedenfor).
Fremtiden
En Sommertur i 2013 er på tegnebrættet. Turen går atter til
Alsace, men vi flytter udgangspunktet ca. 50 km mod syd til
Ribeauville-området, hvor Vogesernes højeste punkt findes
(Grand Ballon - ca. 1.450 m). Se reklame for turen andetsteds i
bladet.
Kontakt Jan Bøgsted, SOK-KA003 eller boegsted@boegsted.
com for yderligere information.

Jan Bøgsted
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Ørnens Idrætslegat 2011

Søren Madsen og LT Morten Gall Jørgensen
Ørnens idrætslegat 2011 blev tildelt LT Morten Gall Jørgensen
Og blev overrakt af formanden for SIF FU i forbindelse med en morgenmønstring på Søværnets officersskole, hvor
modtageren er tjenstgørende for tiden.
Motivering:
LT er idrætsofficer i DIV II, 21. besætning og har løst denne opgave på et niveau, der væsentlig overstiger,
hvad der kan forventes på en sejlende enhed. LT gennemfører jævnligt frivillig fællestræning og gør sit bedste
for at motivere såvel den faste besætning som værnepligtige til at gøre en indsats for at højne den fysiske
træningstilstand. LT tilrettelægger fællestræning såvel til søs som i havn og går forrest med sit eget gode eksempel.
LT har endvidere haft blik for helheden i relation til besætningens almene sundhedstilstand. Han har bl. a.
medvirket til, at besætningen har modtaget undervisning i sund livsstil. Dette samt andre tiltag har medvirket til, at
flere er stoppet med at ryge og i stedet har adopteret gode vaner med jævnlig fysisk træning.
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SIF Frederikshavn til landsmesterskab i fiskeri

Fiskeklub 2012-09-24

Det var Korsør som afholdt dette års landsstævne i fiskeri. Frederikshavns hold bestod af Pia
G, Knud S, Finn E og Paw N. Vi tog af sted fra Frederikshavn Fredag d 21-9-2012 15.30 mod
Korsør, ankomst ca. 20.30 hvor Gert & Jess stod klar med lidt forfriskninger. Under køreturen
var vi noget i tvivl om hvorvidt der skulle fiske med skib eller vi som sidst blev nød til at fiske
i put and take. Vejret var heldigvis med os så Lørdag kl 08.00 sejlede vi ud med BIEN, som
er et gammelt sejlskib hvor der var fint plads til alle. Forventningerne til dagen var store og
der blev fisket til den store guld medalje. Desværre var dette års mesterskab uden deltagere
fra København men vi håber selvfølgelig de får stablet et hold på banen til næste år. Der blev
trukket lod om pladserne så man fik fisket fra både styr & bagbords side. Da vejret ikke var
helt som vi kunne ønske, blev det udelukkede til fiskeri efter fladfisk. Efter turen tog vi hjem
til Jess & Lone hvor fiskene blev renset og pakket. Alle mødes til aftenskafning kl. 18.30 i
klubhuset i Slagelse, forplejningen blev indtaget og præmier uddelt. Super hyggelig aften, vi fra
Frederikshavn ser frem til næste år hvor Århus står for stævnet. Tak til Korsør (Gert, Jess og
Lone) som fik det hele til at gå op i en højere enhed. Ses næste år (Hvis vi da kan kvalificere os)

Resultaterne

1 Plads. Kurth Nielsen Korsør point 51
2 Plads. Paw Nielsen Frederikshavn point 45
3 Plads. Gert Hansen Korsør 41
Største fisk fik Paw Nielsen (Skrubbe på 668 gram)
Hold konkurrencen
1 Plads Korsør point 151,25
2 Plads Frederikshavn point 132,5
3 Plads Århus Point 86,5
Med venlig hilsen

Paw Nielsen

SIF Frederikshavn Fisk.

Bien i Storbælt
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SIF Frederikshavn tennisudvalg

Sidst i april startede tennis sæsonen. Vinteren havde medført, at der var blæst meget
almindeligt sand ind fra nabo banen, hvor der spilles beachvolley. LSE rensede banerne,
og lagde nyt sand så vi håber, at alle brugere værdsætter dette og husker at feje når der har
været spillet, så de kan holde i mange år.
Det er i hvert fald ikke anlægget skyld, at medlemsantallet er dalet i udvalget. DMI har også
mærket til manglende interesse for deltagelse hvilket har resulteret i, at deres tennis stævne
blev aflyst. Tjenesten, familie livet og de mange idræts tilbud gør selvfølgelig, at man ikke
kan deltage i det hele specielt når et arrangement strækker sig over en periode, men jeg er
sikker på, at det ikke er vores kontingent er 50,- kr. der vælter et budget. Heldigvis ser det lidt
anderledes ud omkring den tjenestelige idræt, hvor der er mange som bruger en time eller 2
på en tennis kamp, hvilket er SUPER!
Ved Standerhejsning var der enighed om afholdelse af vores lokale mesterskab i august.
Single kampene skulle spilles i uge 32- 33, og double kampene i uge 34 og 35.
Desværre var interessen for deltagelse ikke særlig så stor så bestyrelsen besluttede, at
aflyse SINGLE rækken - der kun var 2 deltagere!
Interessen var ikke meget større i DOUBLE. Her var 3 par tilmeldt men det blev kun til 2 fordi
det ene par måtte trække sig pga. af en tennis albue. Vi fandt et ”reserve par” men desværre
blev rækken ikke færdigspillet pga. ferie og sejlads hvilket medførte, at også denne række
ikke blev til noget i år.
FIGHTER rækkens deltagere kom alle fra EKC, hvor Finn Sjørslev koordinere kampene.
Resultatet for 2012:
Vi må nok konstatere, at det var godt EKC flyttede til Frederikshavn
- ellers var der slet ikke nogen at fejre i år.
Der vil fortsat være udendørs spil indtil nattefrosten slår igennem, og LSE tager nettene ned.
Vi kan stadig tilbyde medlemmerne indendørs tid om søndagen fra 16 – 21. SSG har indført
et elektronisk indgangs system, så de gamle nøgler virker ikke mere.
Udvalget råder over 2 brikker som kan benyttes. Interesserede skal henvende sig til
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formanden for, at høre nærmere og få tildelt en fast spille tid i hallen.
Vi planlægger på, at afholde udvalgsforsamling med et mini tennis arrangement sidst på året
men derom senere, til udvalgets medlemmer.

Tennis udvalget
v/ Jan

Thomsen
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DMI Forbundsmesterskab på Grovpistol 2012
Søværnets Idrætsforening København deltog i DMI Forbunds- mestermesterskaberne
i skydning på Vingsted Skyttecenter d. 4. oktober, hvor grovpistolholdet vandt DMI
forbundsmesterskab på Grovpistol og Militær hurtigskydning.
Individuelt opnåede Thomas bronze på grovpistol og sølv på militær hurtig-skydning. Derudover
vandt John militær hurtigskydning for andet år i træk.
En god afslutning på sæsonen for SIF KBH pistolskytter.
SIF skydning på Sjælland

Kristen Trap

John Jensen, Thomas Trap og Kristen Trap
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SIF opmuntringspræmie ved udnævnelse til KL

Ulla Jensen

SIF opmuntringspræmie ved udnævnelse til KL
SIF opmuntringspræmie ved udnævnelse til KL blev tildelt KL Ulla Jensen
Præmien blev overrakt af formanden for SIF FU ved udnævnelseshøjtideligheden på SOS
Motivering:
KL har udvist usædvanlig interesse og flid på det idrætslige område og har gennem specielt
egentræning, udført i fritiden og studietiden, fremstået som rollemodel for sine kolleger.
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SIF Frederikshavn sportsfiskerudvalg

Claus fisker ved Otra

SIF Frederikshavn Sportsfisker klub. Tur til Otra den 5. september – 9. september.
Onsdag den 5/9:
9 håbefulde fiskere tog af sted til Otra i Norge, hvor vi før har fisket laks.
1 var ”tyvstartet” og taget i forvejen. På færgen fra Hirtshals gik snakken om grej og fiskeri.
”Har du husket flyvende kondomer?” (i 2011 var der succes med en spinner kaldet Flying
Condom). Efter et kvarters kørsel fra Kristiansand ankom vi til hytterne og elven. Ned og
sondere elven. Tommy, som var tyvstartet, havde allerede fanget en laks på 3,8 kg., så det
tegnede godt.

Kun en ”bette” ting
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Fluebinding på Otra turen

Torsdag den 6/9:
Fint fiskevejr. Alt blev prøvet, både orm, spinner, blink og flue.
Tommy fangede 2 laks på hver 2 kg. på blink. De 9 øvrige fiskere fangede ikke noget andet end
småfisk.
Fredag den 7/9:
Tidligt oppe og af sted. Nu skulle der fiskes. Endelig skete der noget. Paw fangede en laks
på 1½ kg. på orm. De øvrige fiskere fangede kun små bækørreder, som Klaus tilberedte i
rygeovnen. De smagte rigtig godt med en lille ting til. Om aftenen blev der undervist i fluebinding
og alle muligheder blev vendt og drejet.
Lørdag den 8/9:
Højt humør, tidligt af sted. Nu skulle det være. Alt blev prøvet. Kun småfisk til rygeovnen. Der
blev ikke fanget mange fisk ved elven. Ugen før blev der fisket pænt, bare ikke i den uge hvor vi
var der. Om aftenen var der dømt hygge og grillmad.
Søndag den 9/9:
Stille og rolig sejlads til Hirtshals og ikke som i 2010, hvor det gyngede så meget at flaskerne
faldt ned fra hylderne i butikken. Alt i alt var det en rigtig hyggelig tur. Der var en god stemning,
hvor alle hjalp alle.
Fiskeriet var ikke imponerende. 10 fiskere, 3 fisk fanget af 2 personer.
Stor tak til alle som bidrog. Især til formanden, Pia, som gør en stor indsats for klubben.

Verner Frydkjær

Forventningsfulde fiskere klar til afgang
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SIF opmuntringspræmie ved udnævnelse til Premiereløjtnant

PL Tinna Bisgaard Nielsen

SIF opmuntringspræmie ved udnævnelse til PL blev tildelt PL Tinna Bisgaard Nielsen.
Præmien blev overrakt af formanden for SIF FU ved udnævnelseshøjtideligheden på SOS
Motivering:
PL har gennem hele sin studietid været engageret i den fysiske træning og uddannelse. PL
har påtaget sig mange lederroller i faget idræt, bl. a. har hun iværksat crossfit træning og
håndboldtræning.
Derudover var hun en profil på skolens høvdingeboldhold og var med til at sætte skolen i
centrum på landsdækkende TV.
Endvidere deltog PL som aktiv sejler ved Military World Games i Rio, hvilket synliggør hendes
alsidighed og engagement.
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Frederikshavnere nyder tilværelsen ived Otra elven

