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Redaktørens Klumme
Du sidder nu med årets første 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. Vi har hidtil fået bladet trykt ved Forsvarets trykkeri, men dette er under
afvikling, og jeg kender ikke den fremtidige plan. Bliver bladet nu kun elektronisk, eller kan der
findes en anden løsning på en trykt udgave. Det vil være en god ide, hvis I ved de kommende
generalforsamlinger fortæller hvad I ønsker, således at det kan videre bringes til bestyrelsen og
drøftes på årsmødet der ligger i april.
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
2 - JUN 2015
3 - OKT 2015
1 - FEB 2016

Deadlines for Marineidræt 2011
Til Redaktøren
22 MAJ 2015
18 SEP 2015
29 JAN 2016

Udkommer
Uge 25
Uge 43
Uge 09
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Indbydelse til SIF årsmøde 2015
Holmen, den 1. februar 2015

Til

SIF København
SIF Frederikshavn
SIF Korsør
SIF Århus
SIF Æresmedlemmer samt gæster

Emne: Indkaldelse til SIF ÅRSMØDE 2015.
Ref.: Søværnets Idrætsforeningers vedtægter.
Jf. ref. Indkaldes hermed til Søværnets Idrætsforeningers årsmøde, som afholdes på
Flådestation Frederikshavn.
FREDAG DEN 17. APRIL 2015 kl. 16:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingenter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Ud over foreningernes repræsentanter har bestyrelsen inviteret følgende til at deltage:
SIF æresmedlemmer samt John Salberg og Claus Gustafsen
Følgende hædersbevisninger vil blive overrakt:
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS LEDERPRIS
og
”ØRNENS IDRÆTSLEGAT”.
Med venlig hilsen

SØREN MUNK MADSEN
Formand SIF

S.U. Senest 30. marts 2015
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Århus

SIF Århus holder generalforsamling 11. marts 2015 kl 1500 i Marinestaben, Sødalsparken.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
De bedste hilsner

Jan B. Johansen
Formand

Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Korsør
Ingen informationer modtaget ved redaktionens afslutning!

Claus Gustafsen
Billedekvalitet i bladet
En stor bøn fra redaktøren:

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 hvis I sender billederne som seperate filer
også. Som eksempel kan jeg fortælle at billedet af badmintonspillerne fra Århus fylder 377KB og
er 1472 gange 1104 pixel når jeg trækker det ud af Word, men den fil der er medsendt er på 2,3
Mb og 3264 gange 2448 pixel. Dette giver en bedre mulighed for at få en god kvalitet og give
jeres billeder den effekt de fortjener.
I må meget gerne sende hele billedet eller beskåret efter jeres ønske, men af redaktionelle
grunde vil jeg sommetider beskære yderligere.
Artikler sendt i Word er helt fine, dem kan jeg arbejde med og tilpasse, men en artikkel i PDF er
ikke nem at tilpasse til bladet.

Claus Gustafsen
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SIF København badminton
Så burde vi alle være kommet godt ind i det nye år og klar til at tage årets udfordringer op.
Holdturnering Badminton København
Sæsonen kører på fuld tryk og vi er over halvejs i holdturneringen under Badminton København.
Der mangler to kampe og vi ligger for nuværende på en tredjeplads med gode muligheder for
om ikke andet så i hvert fald at blive i rækken. Hvis resultaterne i de resterende kampe falder
ud til fordel for os, kan vi ”risikere” at rykke en række op. Dette er dog ikke et ubetinget krav for
sæsonen.
Vi ligger fint i pulje 6 og har nogle gode og jævnbyrdige kampe.
De resterende kampe er som følgende:
Torsdag den 26. marts klokken 1830 hjemme på HIA mod Skovshoved
Søndag den 12. april klokken 1000 ude mod BK36, KBH i Brønshøj Sportshal.
Juleturnering 2014
I denne udgave af turneringen var det Klaus Anton der stod for selve kampafviklingen.
Det forløb på bedste vis med gode kampe til følge.
I pauserne var der vanen tro mulighed for indtagelse af forfriskninger i form af Glögg og
tilhørende julekager.
Efter endt spil fortrak vi til den lokale restaurant hvor der blev gjort klar til det store julebord.
Under indtagelse af den medbragte mad var der også pakkespil samt uddeling af præmier.
1. Hanne
2. Ellen og Peter (Delt)
3. René
Der var dog vanen tro præmier til alle i anledningen af julen.
Efter en hyggelig aften var der opbrud med ønsket om en god jul og et godt nytår.
Klubturnering 2015
Årets klubturnering er henlagt til tirsdag den 17. februar og lørdag den 21. februar.
Om lørdagen afsluttes dagen med en samlet spisning ude i byen.
Præmieoverrækkelse vil ske i forbindelse med medlemsmøde.
Kalender for resten af sæsonen
Klubturnering 17 og 21. februar
Medlemsmøde 24. marts
Holdkamp 26. marts
SIF Landsmesterskab i FRH lørdag den 28. marts
Holdkamp 12. april
Anders Open 21. maj.

Klaus Hjort

SIF KBH Badminton
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Dødsfald

Det er med beklagelse at måtte meddele at Karen Sørensen er sovet stille ind den 31. januar
2014.
Karen var mangeårigt medlem af Badmintonudvalget i København og har været med til
landsmesterskaber siden den tidlige begyndelse. Hun var altid en aktiv del af spillet og tingene
der skete omkring banerne.
Karen led de sidste år af Alzheimer, hvorfor vi i de sidste år ikke så hende i hallen.
Hun vil altid blive husket for sit smil og gode humør.
På SIF KBH Badmintons vegne

Klaus Hjorth
Formand
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SIF Århus løbeklub

2014 - Endnu et spændende løbe år for SIF Århus løb.

Løbeåret blev søsat med Dr. Nielsens vinterhyggemaraton, så var vi ligesom i gang som man
siger. En tilbagevendende begivenhed 42,2KM i hyggens navn :-)

1864 march
SSG Flemming Pallesen og OS Nicolaj Villadsen på ”afveje”. Selv om man er ”løber” skal man
ikke være ”bleg” for at tage kampen op med ”marchfolket”, som er et noget andet ”broderskab”,
og det var netop hvad denne udfordring lød på. Vi blev inviteret som VIP grundet Flemming
Pallesens store engagement i jyske landsoldater. Og jeg var med som ”sidekick”, i anledning af
150 året for kampene i 1864.
Hvor svært kan det egentlig være at gå/vandre/marchere 85KM? Som er den historiske distance
for ”tilbagetrækningen”. Marchen startede i Tyskland ved Dannevirke meget tidlig lørdag
morgen den 1. februar. Marchen gik mod nord forbi Sankelmark til den dansk-tyske grænse
ved Padborg på den originale hærvejsrute, hvor der var RRR, inden man meget tidlig 2. februar
fortsatte mod Dybbøl. Prompt og pragt ventede med musikorkester og salutering med de gamle
kanoner, og et par nye venner huserede under fødderne.
Vi var iført semioriginale1864 uniformer med tornyster, sabel, gevær og fane, men der gik ikke
lang tid inden alt dette habengut var parkeret, i en af de nærmeste ”kærrer” som man også
gjorde i 1864.:-)
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Lillebælt halvmaraton:
Hele Danmarks halvmaraton er motto for dette løb, så det skulle testes. Et løb som klart kan
anbefales, men lidt et temperament spørgsmål om man er til ”Highway to Hell” eller fest i
messen/byen (Århus city halvmaraton).
Hvad er Fruens bøge maraton?
Et Cannonball low budget Maraton, hvor der er lagt vægt på det sociale aspekt ved at løbe
42.2KM på en pragtfuld rute, med et velgennemført depot. 6 gange rundt på grusstierne langs
åerne i centrum af Odense ved siden af zoologisk have. Et maraton hvor grus og tropiske
dyrearter mødes og alle er ens for vorherre. Så det skulle vi prøve :-)

Billund runway, Motionsløb på startbanen i Billund Lufthavn
Op mod 5.000 morgenfriske blandede løbere fik St. Bededag, den 16. maj, en unik oplevelse. Vi
skulle løbe på Billund Lufthavns startbane kort før de første fly lettede. Et løb, som var med til at
markere 50-års jubilæet for Vestdanmarks internationale lufthavn.
For at guide løberne i den rigtige retning var startbanens 1.200 lys tændt og løbet bar præg
af, at man befandt sig i en lufthavn. Vi tog udfordringen op med en halvmaraton som betød 3
gange rundt på en af de største cindersbaner jeg nogensinde har prøvet, for derefter at løbe ”af”
ved exit Charlie. Løbet blev afholdt som en ”Once in a Lifetime”.

VM i Halvmaraton.
Vi havde 2 løbere repræsenteret i dette kæmpe inferno :-) og dette var også en ”Once in a
Lifetime” ifølge Jan Brik Hansen. Super mange løbere i strålende vejr løb sammen igennem
Københavns gader til fest og bare mere, mere og mere løbefest i byen.
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Broløb over storebælt
Et løb som afvikles hvert 3-4 år. Og noget som skulle prøves. Parkering i Nyborg og Shuttlebus
til Korsør. Og retur over broen til Nyborg. Ca. 18KM på Motorvej E20 med kraftig stigning og
masser af udsigt samt nedløb til en krølle på de sidste 3KM i Nyborg ned under og derefter
over.

Århus Natmaraton.
Skal man sætte personlig maraton rekord, er det stedet at gøre dette. Fordi i natten mellem
sommer og vintertid, løber de semiseriøse løbere rundt på en 5+km rute forbi Cirkuskroen,
Isbjerget og Lighthouse i 8 omgange, for derefter at indtage en velfortjent Bruch og afslutnings
pilsner og uret viser minus en time, som man har ”mistet” undervejs. En mærkelig fornemmelse
i kroppen at løbe rundt i mørket i 4-5 timer og ikke at have sovet et døgn, ligge 2 timer på
divaen i hjemmet bagefter, vågne og mærke maratonens ”hævn”.

Holger danske strandvejsmaraton.
Et løb som var lagt i dvale i mange år, og fik en genopstandelse 30. november hvor kulden
var bidende kold ude fra Øresund. Løberuten var ingen videnskab. Frem og tilbage mellem
Helsingør og Gilleleje med ryggen mod muren/stiv kuling fra vandsiden hele vejen. Et løb som
udvikler løbehjernen, med sin egen skarpe hårdhed og ekstra viljestyrke fra rygsækken.
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Champagneløbet i Silkeborg.
31 DEC ”randt” året ud, men inden da skulle søerne ved Silkeborg Langsø passeres i et stort
”8-tal” med 4 cirkler. Det var tid til årets sidste halvmaraton, for at takke sæsonen af med fest
og champagne, og nyde årets ømme stænger en sidste gang, mens man bagefter skulle køles
ned i Almindsø, til en dukkert og en Jägermeister for ligesom at sige tak for alt. Og bare afvente
at Dr. Nielsen kalder til vinterkonsultation igen, og et nyt løbeår starter op igen med 42,2km’s
råhygge.

Udover en masse andre gode løb internt og eksternt, har Kim G. Jeppesen deltaget i Hamborg
maraton og fik sin ”debut” og påtog sig derefter at gennemføre en halvironman i Ålborg i super
god stil og tid.
SUS, den unge frøken Graabæk deltog som repræsentant i Smuk kvindeløb i Aarhus. Selv en
ældre ”skal” kan have en god blomme :-)
Vi løbes ved derude.

Nicolaj Villadsen
SIF Århus løb.
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening København

Indkaldelse
til

Afdelingsgeneralforsamling

I SIF KBH afdelingen tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 1830 på Søværnets Officersskole
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning og visioner
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring
5. Valg af formand.
Formand..............................

Kristen Andreas Trap

6. Valg af kasserer
Kasserer.............................. 		 John Thomassen

(Ej på valg)
(På valg. Modtager ikke genvalg)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsesmedlem.............
Frank Caspersen
Bestyrelsesmedlem.............
Jens Peter Ditmar Andersen
Bestyrelsesmedlem.............
Klaus Hjorth
Bestyrelsessuppleant..........
Kurt Bagge Rasmussen
Bestyrelsessuppleant..........
Egon Persson

(På valg. Modtager genvalg)
(På valg. Modtager genvalg)
(Ej på valg)
(Ej på valg)
(På valg. Modtager genvalg)

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

Ej på valg
På valg
På valg (Modtager genvalg)

9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.
Sidste frist for tilmelding til traktementet vil være d. 11/3 2015 kl. 1200 til:

Kristen Trap

Mobil 25164228 eller
Mail: kristen.trap@gmail.com
FINN: FSU-CFI302
Bestyrelsen
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Indkaldelse til generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING, AFDELING FREDERIKSHAVN
Den 10. marts 2015 klokken 19:00 i Cafeteriet.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning ved formanden.
Godkendelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand:
a. Formand		
Lars Eriksen Ikke på valg
Valg af kasserer:
a. Kasserer		
Thomas Jensen
På valg (modtager genvalg)
Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Næstformand
Paw Nielsen På valg (modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen
Ikke på valg
c. Bestyrelsesmedlem Mariann Vestergaard
På valg (modtager genvalg)
d. Suppleant		
Pia Grøndal		
På valg (modtager genvalg)
e. Suppleant		
Peter Erichsen
Ikke på valg
Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor		
Thorkild Carlsen
Ikke på valg
b. Revisor		
Viggo Nielsen
På valg (modtager genvalg)
c. R-Suppleant Ken Normann
ikke på valg
Eventuelt

Indkomne forslag til behandling skal være formanden i hænde ikke senere end mandag den 23.
februar 2015.
Efter generalforsamlingen vil SIF FRH være vært ved et mindre traktement, derfor bedes alle,
der ønsker at deltage heri, tilmelde sig til Willy på tlf. 6047 8754 – kristiansen@postkasse.com
eller til Thomas tlf. 99224496/41383290 – SSK-SMCUE108 senest den 03. marts 2015.
Med venlig hilsen

Lars Eriksen
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SIF København skydning

DMI Landsskyttestævne
og
Forsvarsmesterskab 2014
Som afslutning på sæson 2014 deltog SIF KBH skydeudvalg med 12 skytter i DMI
Landsskyttestævne og Forsvarsmesterskaberne i skydning i Karup, hvor Pia Villemoes blev
Landsskytte på sportspistol og vores grovpistolhold vandt DMI Landsskyttestævne. SIF KBH
starter året 2015 med 5 bruttolandsholdsskytter.

Landsskytte sportspistol Pia Villemoes

SIF KBH Grovpistolhold øverst på skamlen. Individuelt blev vores grovpistolskytter flot placeret
med Patrick på 2. pladsen og Thomas på 3. pladsen
En god afslutning på den ”militære” sæson for SIF KBH pistolskytter
SIF skydning på Sjælland.

Kristen Trap
Formand
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SIF Århus Badminton

SIF AARHUS BADMINTONUDVALGS JULETURNERING
2014.
Traditionen tro afholdte SIF Aarhus Badmintonudvalg den årlige juleturnering med efterfølgende
julefrokost i AB-hallen den 25. november.
Der var 8 tilmeldte og kampene blev afviklet som alle mod alle.
1. pladsen gik til Kim B. Larsen og Jan Bøgsted,
2. pladsen, Ole Munch-Steensgaard og Leif Frederiksen,
3. pladsen, Lars Svendsen og Peter Mølgaard,
4. pladsen, John Jensen og Susanna Graabæk

Det er vigtigere at deltage end at vinde :)

Susanna Graabæk
Formand
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SIF København julearrangement

SIF KBH JULETRÆ 2014

SIF KBH afholdt det traditionsrige juletræ (Mere end 40 år i træk) på Søværnets Officersskole,
hvor der var ca. 130 deltagere i alt. De ca. 70 børn fik igen en spændende og traditionsrig
eftermiddag med optræden af en stor nissefamilie, ballonkonge og ansigtsmaling. Der var
julegaver til børnene samt gammeldags slikposer med mere. En stor tak til de frivillige hjælpere,
der var med til at føre traditionen videre.
En god afslutning på 2014

Kristen Trap
Formand
SIF KBH
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