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Redaktørens Klumme
Du sidder nu med årets sidste udgave af bladet og der er gode historier, og det er en fornøjelse
at se at der er bidragsydere fra flere steder rundt i landet.
Husk at jeg gerne vil have jeres billeder seperat og ikke lagt ind i et Worddokument eller i en pdf
fil, det giver mig bedre muligheder for at lave et godt resultat.
Da forsvarets trykkeri er lukket er de to første numre i 2015 kun kommet elektronisk.
Dette nummer er det første i samarbejde med vores nye trykkeri.
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 2016
2 - JUN 2016
3 - OKT 2016

Deadlines for Marineidræt 2016
Til Redaktøren
29 JAN 2016
20 MAJ 2016
16 SEP 2016

Udkommer
Uge 09
Uge 25
Uge 43
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SIF København Badminton
Så er sommeren ved at gå på held og det er tid til at trække indendørs for at få dyrket noget motion.
Der er allerede ved at blive arrangeret forskellige sammenkomster med andre klubber for at vedligeholde
gode venskaber.
Der bliver nok at tage fat om i løbet af sæsonen.
Så velmødt til en ny sæson i badmintonnens navn.
Badminton København Holdturnering 2015/2016
Vi har i udvalgsbestyrelsen valgt at igen i år at tilmelde os til holdturneringen under Badminton
København.
Det til trods for at vi allerede ved at det kan blive et problem at stille fuld hold, men holdkaptajnen har
lovet at gøre sit yderste for at det bliver muligt.
Kampdatoer er blevet oplyst og vi er kun 7 hold i 6. serie hvilket resulterer i at vi en holdkamp mindre i
den kommende sæson.
Kampprogram for indeværende sæson:
Torsdag
Søndag
Lørdag		
Torsdag
Torsdag
Søndag

12.11.2015
29.11.2015
06.02.2016
25.02.2016
17.03.2015
17.04.2015

18:30
11:00
15:00
18:30
18:30
10:00

KMB2010 4		
Skovshoved 3		
KBK Kbh. 3		
Ryparken		
Drive Kbh. 4		
Gladsaxe-Søborg 4

Holmens Idrætsanlæg
Krøyersvej
KBK-hallen
Holmens Idrætsanlæg
Holmens Idrætsanlæg
Gladsaxe Gl. Badmintonhal

Husk nu at få skrevet kampdatoer ind i jeres kalendere så i allrede nu kan planlægge andet uden om
holdkampene.
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:
Opstartsmøde:
Holdturnering:		
Klubturnering: 		
Juleturnering:		
Medlemsmøde:
Anders Open:		

Torsdag 24. september klokken 1900. Træning forinden
November 2015 – April 2016
Oktober og november 2015
Fredag den. 27. november 2015
Tirsdag den 15. marts klokken 1900.Træning forinden
Torsdag den 26. 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
Formand SB
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SIF København Skydning

DM 2015 på Pistol i Århus første weekend i
september
SIF KBH skydeudvalg deltog med 6 skytter i DM som Dansk Skytteunion arrangerede på
Vestereng skyttecenter i Aarhus. Skydningerne blev for første gang afviklet på elektroniske
baner. SIF KBH fik 5 danmarksmesterskaber med hjem.

Danmarksmester sportspistol og standardpistol
Pia Villemoes

På Grovpistol blev SIF KBH hold Danmarksmestre 2015

Hans Nielsen blev dobbelt DK-mester på grov og sportspistol
SIF skydning på Sjælland

Kristen Trap
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SIF Frederikshavn Floorball

SFFK
Søværnet Frederikshavn Floorball Klub

Nye medlemmer søges
Så er vi i gang med sæsonen for 2015/2016. Vi er en lille klub med små 20 medlemmer,
som håber at kunne øge vores medlemstal. Denne sæson bliver som de foregående, med
juleturnering (Mellem jul & nytår), enkelte turneringer hvor vi inviterer park & vej, Black Hawks
og andre som har lyst til en lille dyst. Trænings tiden er fredag 13.00-15.00, og enkelte søndage
i vinterhalvåret. Søndag træner vi i tidrummet 10.00-12.00. Særkontingent er 100 kr. pr sæson,
forudsat man er medlem af SIF Idræts Forening. Vi håber at se mange nye ansigter i den
kommende sæson.
Så skulle du have lyst til at prøve floorball.
Kontakt.
Formand

Martin Stiller 		

Tlf. 20817814

Kasserer

Paw Nielsen 			

Tlf. 20105402

Bestyrelsesmedlem

Lars Eriksen
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Tlf. 41309703

SIF København Skydning

DMI Landsskyttestævne
og
Forsvarsmesterskab 2015
Som afslutning på sæson 2015 deltog SIF KBH skydeudvalg med 6 skytter i DMI
Landsskyttestævne og Forsvarsmesterskaberne i skydning i Skive, hvor Pia Villemoes blev
Landsskytte på sportspistol. SIF KBH starter året 2016 med 6 bruttolandsholdsskytter på pistol.

Landsskytte sportspistol Pia Villemoes
På Grovpistol blev Thomas Trap flot placeret på 2. pladsen. Thomas er udtaget til Military World
Games i Sydkorea som afvikles i starten af oktober

En god afslutning på den ”militære” sæson for SIF KBH pistolskytter
SIF skydning på Sjælland

Kristen Trap

Marineidræt 3/2015 side 7

SIF Frederikshavn Sportsfiskeri
1. Året 2015 startede med 4 hyggeaftener i klubhuset på sydkajen, med fluebinding og
lystfiskerhistorier. Vi havde Klaus og Jan til at undervise. Et par meget kompetente fyre. Dette
er nu 3. år hvor vi kører disse arrangementer, hvor en god kage og kaffe ligeledes er faste
indslag.
2. Første havtur i april måned var med det gode skib Albatros, hvor vi købte 6-8 pladser. Denne
tur var med moderat fangst, men alle fik fisk med hjem. Vejret var fint og humøret højt..

Paw ombord på Albatros samt et udsnit af fangsten.

3. Lokalmesterskabet Maj 2015 blev afviklet fra Skagen med skipper Knud Erik Hørby og
skibet Sjælland. 12 medlemmer som var max deltagerantal på skibet, stod klar med alt hvad
hjertet kunne begære af stænger og udstyr. Det gælder ved dette arrangement om at fange
flest arter, fiskeantal og samlet vægt hvilket udløser placeringerne. Vejret kunne ikke være
bedre, så humøret var højt og forventningerne store. Der blev fanget mange arter i alt 10 slags
og konkurrencen var så tæt, at der måtte omvejning til, da vi kom i land . Præmie uddelingen
foregik på rasteplads ved Skagen, og de glade vindere blev fejret med en kold øl.
.
Placeringerne blev nr 1 : Palle Pedersen.
nr 2 : Jan Hørby
nr 3: Paw Nielsen
Pia Grøndahl fangede Største Fisk
4. Havturen med Tinker fra Hirtshals blev afviklet i juni måned, vejret var fint, men der var en
del dønninger fra dagen før, som resulterede i at alle ombord ikke havde lyst til røde pølser. Kun
skipperen Arnfred var klar til frokost måltidet. Dagen startede med meget dårligt fiskeri, men
dagen sluttede godt da skipper fandt den rigtige fiskeplads, som resulterede i fyldte baljer.
5. Fladfisketur var et nyt punkt på havtursplanen. Vi skulle oprindeligt have været ved
Hirsholmene efter de flade, men valgte at sejle til Aalbæk bugt da skipper Knud Erik Hørby
havde fået et godt tip. Der blev fanget en del rødspætter og skrubber, samt en del andre arter.
Marineidræt 3/2015 side 8

Pia med den største fisk fanget på Albatros

Det var en fantastisk og smuk tur med havblik på hjemturen.
6. Vores weekendtur i september 2015 blev hensat til Gudenåen. Vi havde i 2014 prøvet kræfter
med Karup Å uden resultat, og syntes at noget nyt skulle til. Vi ankom til Bamsebo Camping
fredag først på aftenen, og de der ville fiske havde mulighed for det. Derefter var der pølsegilde
med det hele på terrassen.
Næste dag startede med fælles morgenmad og derefter var alle klar til fiskeri, som foregik
over 2 dage. De store fangster udeblev da 700 stk. kano og kajakroere skulle passere vores
fiskepladser. Dette lyder for nogle måske som en dårlig undskyldning, men svært var det...
Aftenen blev afsluttet med fælles spisning og hygge a la højskolemaner ( godt vi er så slanke
i Sif Fisk da vi var 11 lystfiskere i en 6 personers hytte under spisningen). Trods manglende
fangster, havde vi en rigtig god tur, med masser af gode oplevelser ved den smukke ådal.
Dette var lidt om vores arrangementer i det første halvår af 2015. Vi glæder os til resten af
sæsonen.

Vinderne blev fejret med en kold øl.
”Vi gav den en skalle ved Gudenåen”
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Tre af de 700 kajakker på Gudenåen

Stemningsbillede fra havfisketuren med Albatros.

Finn Lassen
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SIF Frederikshavn Cykling
Referat fra SIF Frederikshavn Cykeludvalgs Klubmesterskab 2015.
En sensommerdag sidst i august begav 8 friske cyklister sig til parkeringspladsen udenfor
Bangsbo Depot som skulle fungere som hovedkvarter, start og mål for vores Klubmesterskabet i
Landevejscykling 2015.
Meningen med mødet var at vi skulle finde ud af hvem der kunne køre hurtigst på cykel netop
på denne dag og dermed kunne kalde sig for ”Klubmester 2015”.
Heldigvis var vejret med os da solen, indimellem, skinnede ned på os fra en skydækket himmel
og kun en halv kuling stod ind over de Vendsysselske bjerge.
Ruten var udlagt som en to omgangs tur af den gamle DMI rute og det betød at de grimme
bakker omkring Øksenhede og Understed skulle forceres 2 gange. Alle gennemførte dog med et
meget fint resultat.
Mesterskabsløbet:
Nr. 1. Torben Larsen.		
Og dermed Klubmester.
Nr. 2. Jørgen-Peder Larsen. 					
Nr. 3. Kim B. Olesen. 						

SIF Frederikshavn.
SIF Frederikshavn.
SIF Frederikshavn.

Efter løbet havde klubbens dygtige Soignør Viggo, dækket op med et veldækket bord
hovedsageligt bestående af en ganske fortrinlig VIP menu (Viggos Indianerfarvet Pølser) men
også med en bette sodavand til.
Kære medlemmer vi har allerede blikket stift rettet imod næste Klubmesterskab, som jo kan
betragtes som et SIF mesterskab da vi er den eneste cykelklub i Søværnet, og bestyrelsen vil
arbejde på at Klubmesterskabet i 2016 bliver afholdt som en familie fest.
Vi vil så gerne havde vore familier, koner, kærester, forældre og børn ud på ruten og se hvor
dygtige vi er til det der cykelhejs, vi kan så efterfølgende smide et svin på grillen så der også
bliver lidt socialt samvær med dem der må undvære os når vi slider på landevejen.
Så velmødt til Klubmesterskabet i 2016.

Henrik Hugger
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Søværnets Idrætsforening
SIF - KBH julen 2015
Indbyder til JULEFEST
på
Søværnets Officersskole
Søndag d. 6. december
Kl.: 13.00 til 17:00
Børn: kr. 100,- Voksne kr. 50,Inkl. Kaffe og æbleskiver
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Billetbestilling senest 23/11
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

