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Redaktørens Klumme - læs mig meget gerne!
Du sidder nu med årets sidste udgave af bladet og der er gode historier, og det er en fornøjelse
at se at der er mange bidragsydere fra flere steder (to) rundt i landet.
Det ville stadigt glæde mig hvis vi kunne få alle fire afdelinger repræsenteret med en historie i et
og samme nummer.
Og så en stor bøn: Vil I ikke nok være rare at sende jeres billeder som seperate billedfiler
også? Der er så mange gode billeder derude, både fra digitalkameraer og telefoner,
men når de først er smidt ind i WORD eller en PDF, er det ikke altid lige nemt at få dem
ud i et godt format til at bruge i bladet. Jeg laver ikke bladet i WORD og kan derfor ikke
bruge indlæg i WORD direkte med billeder og opsætning. Jeg forsøger at holde jeres
opsætning mest muligt, og har I vist, hvor I gerne vil have billederne, så ser jeg om jeg
kan få det til at passe. Det hjælper mig meget med at få et godt resultat. I må meget gerne
sende hele billedet eller beskåret efter jeres ønske, men af redaktionelle grunde vil jeg
sommetider beskære yderligere.
Jeg vil meget gerne, hvis I vil benytte webmaster@sif-idraet.com til indlæg, billeder og
kommentarer.
Dette gælder både til bladet og til hjemmesiden.

Claus Gustafsen
Nummer/Periode
1- FEB 2015
2 - JUN 2015
3 - OKT 2015

Deadlines for Marineidræt 2011
Til Redaktøren
31 JAN 2015
22 MAJ 2015
18 SEP 2015

Udkommer
Uge 09
Uge 25
Uge 43
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SIF København Fodbold
I FKBUs fodboldsturnering for SUPER OLD BOYS, klarede vi os jævnt godt igennem hele
turneringen, vi endte på en 2 plads, med 13 vundne, 3 uafgjorte og 2 tabte kampe, alt i alt et
godt resultat af SIF´s gamle drenge.
I pokalturneringen går det godt vi er kommet i kvartfinalen, hvor vi skal møde THOMAS COOK,
vi forventer da at vinde og komme i finalen.
Lidt af skylden for det halvgode resultat var, at vi kunne stille med 9 mand næsten hver gang, og
har ikke har meldt afbud til nogle kampe, på grund af spillermangel.
Derfor !! – er du over 38 år og er lysten der ??
Så kan du ringe til Frank Caspersen, Holmen Søværnets Officersskole på tlf. 25 55 90 12,
Og tilmelde dig til holdet, så vi igen kan stille med et stærkt hold hver gang, og hvem ved,
måske endda ende helt i top.
Vi er ved at planlægge deltagelse ved DMI indefodbold, for senior og veteran disse præstationer
og resultater vil i øvrigt bringes i næste Marineidræt.

Frank Caspersen
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SIF København skydning

Dobbelt Danmarksmester 2014 på Sportspistol og Standardpistol

Dansk mester på sportspistol og standardpistol Pia Villemoes fra SIF KBH.

SIF KBH havde 8 skytter med til Danmarksmesterskabet på pistol i Aarhus i uge 36. Pia
Villemoes og Hans Nielsen fra SIF KBH blev dobbelte Danske Mestrer.

Hans vandt grovpistol og sportspistol i veteranklassen.
Et stort TILLYKKE til Pia og Hans
SIF skydning på Sjælland

Kristen Trap
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SIF Landsmesterskab i cykling 2014
En flok glade cyklister startede fra Flådestation Frederikshavn fredag den 12. september kl.
1500 med kurs mod Hjørring, for at deltage i SIF Landsmesterskaber i landevejscykling 2014
med SIF Frederikshavn cykeludvalg som arrangør.
Bestyrelsen havde besluttet, at åres SIF mesterskab skulle kombineres med SIF Frederikshavn
Cykeludvalgs årlige ”Hjørringtur”, således at man kunne tilmelde sig til begge begivenheder
samtidig.
Forlægningen gik planmæssigt, vi oksede imod Hjemmeværnsgården Vandstedgaard i Hjørring
og holdte en lille kaffepause ved en shelterplads udenfor Astrup. Denne skulle dagen efter
fungere som start/mål område for Linjeløbet. Vor chefsoignør Viggo og formanden stod klar med
kaffe og kage, som blev nydt med anstand og i store mængder.
Ved ankomsten til Vandstedgaard fik vi udleveret nøgler og lukafer, og så var det tid til et
dejligt varmt bad. En af vores konkurrenter fra Århus (Vagn) ankom og han blev budt hjertelig
velkommen - mobningen begyndte umiddelbart derefter. Jeg er sikker på, vi også vandt den
konkurrence.
Senere på aftenen fik vi spist vor indkøbte mad og efter nogle timers cykelsnak og
løgnehistorier var det på køjen, så alle var klar til mesterskaberne lørdag.
Lørdag den 13. september blev vi purret kl. 0700 for at spise den dejlige morgenmad med
rundstykker og kaffe, som vi sammen havde fået stillet på bordet.
Efter morgenmaden begav vi os ud til konkurrencepladsen for enkeltstart ca. 10 meter udenfor
vores base Vandstedgaard. Vi fik klargjort start og mål området i en ruf og var klar til start med
kun 2 minutters forsinkelse.
Kl. 09:32 startede 1. rytter på den korte enkeltstart, en ca.10 km lang rundstrækning, og så kom
rytterne ellers af sted med 1 minuts mellemrum.
Vejret var perfekt til cykelløb, solskin, ca. 17 grader og kun moderat vind.
Alle ryttere havde fundet det gode humør frem og kløede virkelig på med de sjove
bemærkninger, dog først efter de havde krydset målstregen og igen fået luft nok til at kunne
tale.
Ruten var meget fin, snoede sig igennem landskabet ved Sdr. Harritslevs marker, nogenlunde
god asfalt og godt afmærket rute, gjorde løbet let og hurtigt.
Resultater:
Herre Seniorer:

1. Steen Jensen
2. Peter Brandt
3. Peter Parbæk

Old Boys:

1. Torben Larsen
2. Palle Andersen
3. Kim D. Christiansen
		

SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn

Da sidste mand var vel i mål og ruteafmærkningerne var samlet sammen, gik/kørte vi tilbage til
Vandstedgaard for at slappe af og samle kræfter til eftermiddagens Linjeløbs udfordringer.
Depoterne blev fyldt op i form af en hurtig frokost og vi begav os de 12 km. til stævneområdet
ved Astrup, hvor løbsarrangørerne fik sat ruten og klargjort målområdet.
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De ryttere som kun deltog i Linjeløbet var alle dukket op, og da klokken blev 14:00 startede 18
rytter på den let kuperede rute.
Linjeløbet var udformet som en rundstrækning på ca. 12 km, hvilket betød at ruten skulle køres
igennem 5 gange.
Allerede efter den 1. omgang tegnede et mønster sig, feltet var nu delt op i nogle ”klumper” og
efterhånden som løbet skred frem blev dette mønster blot mere og mere markant.
I front lå 9 ryttere som kørte utroligt hurtigt og vinderen blev først fundet efter en kort spurt på de
sidste meter før målstregen.
Resultater:
Herre Seniorer:

Old Boys:

1. Peter Brandt
2. Steen Jensen
3. Peter Parbæk

SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn

1. Torben Larsen
2. Palle Andersen
3. Jan Friberg

SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn
SIF Frederikshavn

På denne rute var der fin asfalt, god afmærkning og ruten snoede sig igennem et flot landskab.
Det var en flok trætte ryttere, der efter målgang begav sig tilbage til Vandstedgaard, hvor et
dejligt varmt bad ventede.
Efter badet og afslapning i de fine lokaler ankom aftensmaden, som i lighed med frokosten var
helt overdådig, den var klar til at gå ombord i efter en let borddækning. Den bestod af en buffét
bestående af fisk, svine- og oksekød, dertil alt hvad hjertet kunne begære af tilbehør, hertil fik vi
et glas vin eller en øl, skøn skøn mulje.
Resten af aften brugte vi til medaljeoverrækkelse, festivitas, let mobning og udveksling af
løgnehistorier i store mængder og formanden glimrede ved at glemme den elektroniske nøgle i
cafeteriet. Det gav nogle udfordringer næste morgen, da vi skulle ind og fortære morgenmaden,
men den lille forhindring blev også overvundet, så vi blev igen mætte og tilpasse.
Under middagen blev præmieoverrækkelsen klaret og det viste sig, at SIF Frederikshavn i år
blev holdmester og derfor vristede mesterskabet fra århusianerne.
Holdmestrerne blev, Torben Andersen og Peter Brandt, så derfor tog vi den flotte pokal med os
hjem, hvor den hører hjemme. Som man kan se gjorde Frederikshavnerne i år rent bord, og
selvom århusianerne kæmpede bravt, måtte de alligevel rejse tomhændet hjem, så mobningen
lykkedes denne gang.
Vi var i Frederikshavn søndag lige omkring middag, fik afrigget bilerne og sagt farvel.
Vi var alle enige om, at det igen var et kanon godt stævne, vi sammen havde været igennem de
sidste 3 dage og vi glæder os allerede til SIF Landsmesterskab næste år med SIF Århus som
arrangør, vi kommer talstærkt uanset, hvor i landet det bliver.
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Sluttelig skal der igen lyde en opfordring til alle cyklister i søværnet:
Til de sejlende enheder, meld jer i SIF cykeludvalg i Århus, Korsør eller Frederikshavn.
Til landetjenestestederne, lav jeres eget lille cykeludvalg under SIF paraplyen, eller meld jer ind
i en allerede eksisterende klub.
MELD JER TIL LANDSMESTERSKABET!!
Det er synd, at ikke flere cyklister oplever den helt specielle atmosfære, som gennemsyrer et
arrangement som beskrevet ovenfor.
I 2015 er det SIF Århus som er vært for SIF Landsmesterskabet, sandsynligvis sidst i maj
måned, så hvis du har interesse i at cykle, så henvend dig til mig, så skal jeg hjælpe dig videre
med tilmeldingen.
Vi vil også gerne udfordres af cyklister fra Holmen, Korsør, Kongsør og Frømandskorpset,
HVOR ER I?

Henrik Hugger

Måske mangler der flere af denne type cyklister for at få alle med?
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SIF skytter til Cadet Games i Ecuador

SOS besluttede marts i år at sende 2 Kadetter til ”CISM Cadet
Games” i Ecuador. Patrick Fjordback og Anders Sommer blev
udtaget og trænet hver tirsdag Københavns Skyttecenter af
SIF KBH skydeudvalgs trænere, Hans Nielsen og Kristen
Trap. Det resulterede i at Patrick vandt to medaljer. Sølv i
grovpistol og bronze i militær hurtigskydning. Anders fik også
fine placeringer. Bl.a. nr. 7 på grovpistol.
Et stort TILLYKKE til Patrick og Anders
SIF skydning på Sjælland

Kristen Trap

Dobbelt medaljevinder Patrick fra SIF
KBH.

To glade kadetter efter endt skydning i Ecuador
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SIF København badminton
Så er en ny sæson i SB København i gang. Vi er allerede begyndt at møde talstærkt op til
træning.
Det tegner godt for den nye sæson.
Der har også været lidt tilgang af nye medlemmer hen over sommeren. Velkommen til.
Det er rart at konstatere at vi ikke kun mister medlemmer grundet nye opkrævningsbetingelser.
Badminton København Holdturnering 2014/2015
Vi er forblevet i række 40+ serie 6. Dette viste sig i sidste sæson at være en god serie til vores
niveau.
Vi har ikke målsætninger om, at vi skal rykke meget længere op. Det er vores materiale ikke til.
Men vi vil til en hver tid yde vores bedste og mere kan vi jo ikke.
Kampdatoer og tider for den kommende sæson er tastet og godkendt hele vejen rundt. Dette
har resulteret, at vi har første kamp torsdag den 2. oktober klokken 1830.
Dette er en hjemmekamp mod Hvidovre HB2000 3.
Kampprogram for indeværende sæson:
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Søndag

02.10.2014
04.10.2014
13.11.2014
13.12.2014
25.01.2015
26.03.2015
12.04.2015

18:30
15:00
18:30
15:15
12:00
18:30
10:00

HB 2000 3
Holmens Idrætsanlæg
BC KVIK
Ryparkens Badmintonhal
KBK Kbh. 3
Holmens Idrætsanlæg
Drive Kbh. 3
Mariendalshallen Hal B
Frederiksberg FKIF 4
Frederiksberghal 3
Skovshoved 3
Holmens Idrætsanlæg
BK36, Kbh.
Brønshøj Sportshal

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 publikum til vores kampe ude såvel som hjemme.
Ellers ser programmet ud for badmintonudvalget som følger
Kalender:
Holdturnering:
Juleturnering:
Klubturnering:
SIF mesterskab
Anders Open:

Oktober 2014 – April 2015
Fredag den. 28. november 2014
Tirsdag den 17. februar og lørdag den 21. februar 2015
Dato i 2015 endnu ikke fastlagt af Frederikshavn
Torsdag den 21. maj 2015

Husk at besøge vor hjemmeside http://www.sif-idræt.dk/KBH/KBH-badminton.htm
Med sportslige hilsner og med håbet om mange gode timers træning gennem sæsonen for både
badminton og alle de andre sportsgrene repræsenteret i SIF.

Klaus Hjorth
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SIF København fodbold

Så er sæsonen for SIF’s senior 7-mandshold i FKBU ovre. Resultatet af sæsonen bød på en 8.
plads ud af 10, med 6 point til 9. pladsen, så vi beholder vores plads i O’learys ligaen. Som så
mange gange før har det været en udfordring at stille hold hver gang, da vi her på Søværnets
Officersskole, tit er på kurser eller på sejladser, men det er lykkes igen i år.
Årets højdepunkter har været de to gange 2-1 sejre over arvefjenderne fra Mærsk, dr begge
gange fik som fortjent.
Årets nedtur var til gengæld vores tidlige nederlag i pokalturneringen, men det var nok igen en
af de kampe hvor fraværet var for stort.
Alt i alt en sæson der gik lidt under forventning, men næste år regner vi med at komme stærk
igen og få samlet et stærkt hold med meget bedre kontinuitet.
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Søværnets Idrætsforening
SIF - KBH julen 2014

Indbyder til JULEFEST
på
Søværnets Officersskole
Søndag d. 7. december
Kl.: 13.00 til 17:00
Børn: kr. 80,- Voksne kr. 40,Inkl. Kaffeo og æbleskiver
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Billetbestilling
Mail:
kristen.trap@gmail.com
INFO:25164228
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Smørrebrød:
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3 stk.: kr. 70,3 stk. + ostemad: kr. 80,Skal forudbestilles og betales
ved billetbetaling

