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Redaktørens Klumme
Husk at jeg også 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. Jeres placering i
dokumentet vil jeg forsøge at overholde, hvor det er mulig, men siderne forløber ikke altid helt
ens med jeres opsætning og med bladets, så send meget gerne billederne ved siden af også.
Husk de nye mailadresser:
arh@sif-idraet.com,
frh@sif-idraet.com,
kbh@sif-idraet.com og
kor@sif-idraet.com.
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 2017
2 - JUN 2017
3 - OKT 2017

Deadlines for Marineidræt 2016
Til Redaktøren
27 JAN 2017
19 MAJ 2017
15 SEP 2017

Udkommer
Uge 09
Uge 25
Uge 43
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Søværnets Idrætsforeninger Lederpris

Søværnets Idrætsforeningers Lederpris 2015 blev ved et bestyrelsesmøde i SIF FRH den 20.
september 2016 overrakt til Pia Grøndahl, Formand for SIF FRH Sportsfisker Udvalg.
Prisen overrækkes til en leder, som har ydet en mangeårig aktiv indsats for den frivillige idræt i
Søværnet, og Pia modtog prisen med følgende motivation;
Pia har i en årrække været formand for SIF FRH Sportsfisker Udvalg, en post som hun
har påtaget sig og gennemført med stor ildhu og på meget tilfredsstillende vis.
Pia har lagt et stort stykke arbejde i udvalget, og har taget initiativ til mange og gode
arrangementer i udvalget. Pia har i denne forbindelse formået at tænke ud af boksen i
relation til aktiviteter – således aktivitetstilbud stadig fremstår attraktivt i udvalget – til
trods for de sidste par års stadigt reducerede økonomiske bevillinger.
Pia er i foreningslivet altid imødekommende og glad, og hun bidrager positivt til den
frivillige idræt i SIF FRH.
Pia har desuden besat posten som bestyrelses suppleant i SIF FRH igennem en lang
årrække.
Pia ønskes et stort tillykke fra os alle.

Lars Eriksen

Lars overrækker pokalen til Pia
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SIF København Skydning

Mesterskaber inden for pistolskydning 2016
Efter et veloverstået Københavnermesterskab i den første weekend i august, hvor
SIFKBH skytter vandt en del mesterskaber, var Pia Villemoes fra SIFKBH udtaget til CISM
regionalskydning i Boden, Sverige i uge 34, hvor Pia vandt militær hurtigskydning samt sølv på
sportspistol.
Derefter deltog SIF KBH skydeudvalg med 6 skytter i DM som Dansk Skytteunion arrangerede
på Vestereng skyttecenter i Aarhus første weekend i september.
Vores damehold bestående af Pia Villemoes, Kristine Hansen og Annette Petersen fra SIF
KBH blev Danmarksmestre på sportspistol og Pia Villemoes Danmarksmester sportspistol og
standardpistol 2016.
Pia var også udtaget til Nordisk Militært Mesterskab i uge36, hvor Pia gentog medaljehøsten på
sportspistol og militær hurtigskydning.

Kristen Trap

En glad Nordisk Militærmester i Militær hurtigskydning pistol
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SIF København Sejlsport

Afholdelse af den 11. Hold Kapsejlads, Øresunds søslag.
Holdkapsejlads mellem Langelinie Bådlav ”LLB”, SAS Sejlklub og SIF KBH SPU.
Lørdag den 24. september kl. 13.00 mødte SIF sejlerne op på havnen, og efter en hurtig snak
om tingene, blev man enige om fordelingen af opgaverne.
3 Ynglinge besætninger af 3 mand, 2 på Dommerbåden, 2 i sikkerheds og mærke båden, og 2
blev på havnen for at klargøre det sidste til det efterfølgende sociale arrangement.
Kl. 1330 ankom SAS sejlerne og umiddelbart herefter kom LLB sejlende pr. båd fra Langelinje
havnen. Efter en kort velkomst blev der foretaget lodtrækning om de 3 puljer, hver a 3 Ynglinge.
Herefter foretog holdene selv fordelingen af de 3 både blandt sine besætninger, holdene
hentede deres sejl og fik hurtigt rigget bådene til, hvorefter det var afgang til Øresund.
Vejret var nærmest perfekt, med en temperatur på 22 grader, vind fra NV til SV ca. 4 - 5 m/sek.
Dommeren udlagde en fin bane øst for Trekroner Befæstning og første sejlads blev startet ca.
14.30 efter at banen var korrigeret for flere vindspring.
Det lykkedes at afvikle 3 spændende sejladser, og der var mange rigtig gode kampe på banen.
Man skal jo huske på, at holdkapsejlads er en hel særlig disciplin, hvor det ikke kun gælder om
at fare af sted, men konstant se om man kan genere sejlerne på de 2 andre hold, for herved
at få sejlerne på eget hold frem, således at holdets samlede strafpoint er lavere end de andre
holds strafpoints, og herved at sikre sejren.
Efter de spændende sejladser blev der returneret til Holmen, for en afrigning af sejlene og om til
klubhuset hvor der var dækket op med iskolde moleøl, en god gammel tradition.
Grillen var ved at være klar og Pia havde klargjort alt til en vellykket aften i gode venners lag.
Under spisningen blev spændingen udløst, da Peter Ellegaard Larsen ”PEL” offentliggjorde
årets resultat, SAS kom ind på en stensikker 3. plads med 54 strafpoints, tæt fulgt af LLB med
53 strafpoints. Med lidt luft til de andre hold kom SIF på førstepladsen med 28 strafpoints,
og vandt igen pokalen. Som aftenen skred frem var det dog klart for SIF sejlerne at de 2
venskabsklubber ville tage skeen i den anden hånd, så vi kan forvente benhård konkurrence
næste år. Sidst på aftenen sejlede LLB retur til Langelinie Havnen, og vi andre foretog en
let oprydning, inden vi sprang på jernhestene. Søndag formiddag vendte nogle af os retur
for afrigning af Bræddehytten, hvilket Pia og Kurt allerede havde gjort, derfor påbegyndte vi
afrigningen af de både der skulle tages på land om tirsdagen.
Det var et super arrangement, som vi ser frem til at afholde igen de næste mange år.
Med sejler hilsen.

Peter Ditmar
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SIF Frederikshavn Cykling

Klubmesterskab 2016

Det var en flok, 20 i alt, glade og forventningsfulde cykelryttere som tog af sted fra
Flådestationen lørdag den 10. september for at begive sig ud på de 7 km. til Understed, hvor
vi havde sat hinanden stævne, for at finde ud af, hvem af klubbens medlemmer, der var den
hurtigste denne dag og derfor kunne kalde sig klubmester 2016.
Også Mountain-bikerne ville lege med denne dag, og de afgjorde mesterskabet på en fin rute i
omegnen af Sæby.
Som noget nyt havde vi valgt en lørdag til arrangementet og vi havde inviteret familien med til
et stykke grillkød. Efter målgang og et bad, startede vi grillen op og fik cykelhjelmene erstattet
af kokkehuer, hvorefter vi serverede grillmad og vin for vore gæster og hinanden. Ikke mindst
denne del af arrangementet blev enormt hyggeligt og alle fik sulten og tørsten stillet.
En god ide at invitere familien med, således de kan se hvad far laver, når han er til cykelløb og
samtidig lære nogle af de andre gæve pedaltramper at kende.
Jeg er næsten sikker på, vi gør det efter til næste år.
Ren sportsligt kan jeg nævne, at vi tog årets DMI mesterskabsrute 3 gange (68 km.) og alle, på
nær formanden, kom godt igennem hele ruten. Mesterskabet blev afgjort i en spurt mellem Palle
Andersen og Peter Brandt, hvor Peter trak det længste strå og vandt med en kvart dæksbredde.
Resultaterne blev som følger:
Landevej:
Nr. 1 Peter Brandt. Og Klubmester 2016.
Nr. 2 Palle Andersen.
Nr. 3 Kim Olesen.
MTB:
Nr. 1 Carsten Hjort. Og Klubmester 2016.
Nr. 2 Torben Larsen.
Nr. 3 Jesper Dige.

Henrik Hugger

SIF Frederikshavn Cykeludvalg
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SIF Århus Golf
SIF Landsmesterskab i Golf 2016.
ENDELIG! Endelig fik SIF Aarhus Golfudvalg tildelt retten til gennemførelse af
Landsmesterskabet i golf. Det har længe været en drøm og et stort ønske, da vi troede, at
placeringen tæt på Aarhus ville kunne samle alle Søværnets aktive golfspillere. Planlægningen
gik i gang og vi fik arrangeret spil på Lyngbygaard Golfklub og Skanderborg Golf Klub.
Overnatningen mellem dagene blev arrangeret på Gardergården.
Rammerne var sat og solen skinnede 26. maj, da 22 forventningsfulde spillere mødte op
til velkomst og fælles morgenmad i Lyngbygaard Golfklubs flotte lokaler. Formanden bød
velkommen og opfordrede til at nyde de to dage i godt selskab med endnu flottere golfspil. Både
Lyngbygaard og Skanderborgs baner var smukke, godt sat op og klar til spil. Spændingen over
begge dage var intakt, da der blev byttet om på flere placeringer efter anden dagen.

Marineidræt 3/2016 side 8

Det var ildsjæle i Golfudvalget, der muliggjorde succesen. Vi fik bl. a. en veteran (pensionist) ind
for at taste scores i Golfbox, andre sørgede for logistikken til aftenarrangementet og alle gjorde
sit til et vellykket arrangement.
Resultaterne blev:
SIF Landsmester:
Seniorrækken:
Veteranrækken:
Stablefordrækken:
Fredagsrækken:

Torben Tvevad Kjærulff.
Leif Andersen.
Per Müller.
Torben Tvevad Kjærulff.
Carsten Morgen.

Jan B. Johansen
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SIF København Badminton
SIF KØBENHAVN Badminton
Efteråret har meldt sit komme hvilket gør at havearbejdet så småt går på hæld.
Derfor er det rart at vide at fysikken kan holdes ved lige ved badminton i stedet.
Sæsonen er gået i gang og der venter mange gode og hårde timer forud.
Velmødt til endnu en sæson.
Opstartsmøde 18. august
Vi var samlet 8 til opstartsmøde.
Forslag til den kommende sæsons program blev fremlagt og godkendt.
Se modstående side
Efterfølgende var der snak over bordet og emner blev vendt i god og ordentlig tone.
Badminton København Holdturnering 2016/2017
Ved flertalsafstemning blev det besluttet at igen i år at tilmelde os til holdturneringen under
Badminton København.
Det til trods for at vi i sidste sæson stort set ikke kunne stille fuldt hold, men holdkaptajnen har
lovet at gøre sit yderste for at det måske kan lykkes i år
Kampdatoer er blevet oplyst og vi er 8 hold i 6. serie, hvilket er 1 modstander mere end i sidste
sæson, hvor 1 hold trak sig.
Kampprogram for indeværende sæson:
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Lørdag

11.09.2016
10.11.2016
26.11.2016
08.01.2017
09.02.2017
16.03.2017
01.04.2015

14:00 Gladsaxe-Søborg 4
18:30 Posten Kbh. 2
14:30 Lyngby 4
14:30 KBK Kbh. 3
18:30 Rødovre 2
18:30 NBK Amager 2
11:15 Drive Kbh. 4

Gladsaxe badmintonhal
Holmens Idrætsanlæg
Engelsborghallen
KBK-hallen
Holmens Idrætsanlæg
Holmens Idrætsanlæg
Mariendalshallen Hal B

Husk nu at få skrevet kampdatoer ind i jeres kalendere så i allerede 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.
Programmet for badmintonudvalget 2016-2017 ser ud som følger
Kalender:
Holdturnering:
Juleturnering:
Klubturnering:
Medlemsmøde:
Anders Open:
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September 2016 – April 2017
Fredag den. 25. november 2016
Januar og marts 2017
Torsdag den 9. marts 2017
Fredag den 2. juni 2017

Der vil som altid være træning tirsdage. Nyt tiltag i den forbindelse er SMS-kæde med
tilmelding. SMS sendes ud forudgående mandag.
Husk også at følge lidt med på www.badmintonpeople.dk for at se nyheder inden for badminton.
Med sportslige hilsner og håbet om mange gode timers træning gennem sæsonen.
Hilsen

Klaus Hjorth
SIF Frederikshavn Badminton
SIF FRH deltagelse ved DMI Forbundsmesterskaber i Badminton i Varde.
SIF FRH badminton deltog d. 6. – 7. april ved DMI Forbundsmesterskab i Badminton. Stævnet
blev i år afholdt i Varde, og med Idrætsforeningen Varde Garnison som arrangør.
Vi var seks mand stærk – Paw, Søren, Erik, Leo, Morten og Lars – som drog fra Frederikshavn
onsdag eftermiddag. Arrangementet startede onsdag om aftenen med en hyggelig
kammeratskabsaften, hvor vi hyggede os sammen med øvrige deltagere.
Dagen efter startede stævnet, som foregik under udmærkede forhold i Lerpøthshallen i Varde.
Der blev spillet mange gode og spændende kampe, og da dagen var omme kunne vi i SIF FRH
se tilbage på en række gode resultater, som følger:
Herre Single Old Boys:
Paw Nielsen
1. Plads
Herre Single Veteran:
Lars Eriksen
2. plads
Herre Single Super Veteran:
Leo Pedersen
3. plads
Herre Double Old Boys:
Paw Nielsen og Lars Eriksen
1. Plads
Herre Double Veteran:
Morten Nielsen og Leo Pedersen 2. plads
Erik Bøgh og Søren Jensen blev slået ud af de senere vindere i Herre Double B.
Hjemme igen torsdag aften, kunne vi alle se tilbage på en god tur til Varde, hvor både det
sportslige og det sociale aspekt var blevet opfyldt – vi vil også forsøge at stille med deltagere
næste år, hvor stævnet igen afholdes i Varde.

Lars Eriksen
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SIF Frederikshavn Sportsfiskeri

SIF-FISK LOKALMESTERSKAB FREDERIKSHAVN
5 Maj 2016 Kristi Himmelfartsdag
Så kom tiden hvor årets STORFISKER skulle kåres. Vejret var helt fantastisk, høj sol og næsten
havblik. Der skulle fiskes ud fra Skagen med Knud Erik’s Sjælland. Dagen bød på masser af
fisk, hyggeligt sammenhver og dyst til det sidste.
Resultaterne:
1. Paw Nielsen 39 fisk 33 kg 5 arter Point 304
2. Palle Pedersen
40 fisk 35 kg 3 arter Point 275
3. Lars Bredo 30 fisk 29 kg 5 arter Point 275
Dagens største fisk gik til Jan Hørby (Torsk på 2,3 Kg)
Der var en del spænding da alle havde fulgt med under dagens fiskeri, og da alle havde fanget
godt i løbet af dagen var det første efter optællingen at spændingen kunne udløses. Desværre
for Daniel Jensen fra Cafeteriet kunne han ikke stå for presset og måtte se både Jan Hørby
og Paw Nielsen overhale ham indenom. Det blev til en lunken 6 plads, så der er plads til
forbedringer. Bedre held næste år Daniel.

Paw Nielsen
SIF Fisk
(STORFISKER)
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SIF Frederikshavn Petanque

Lørdag den 10. sep. afholdt Petanqueklubben deres årlige klubmesterskab. Vi havde en
hyggelig dag med mange gode kampe.
Der var mesterskaber i både herre- og damesingle om formiddagen og efter en god frokost
fortsatte vi med kampe i double.
I år havde vi godt vejr med sol. Sidste år måtte vi udskyde mesterskaberne p.g.a. regn (som det
kan ses på formanden).

Hans Dalsgaard
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SIF København Sejlsport

SIF Sejlsport udfordres nu og fremadrettet.

SIF Sejlsport går mod nye tider hvilket fremadrettet giver store udfordringer for medlemmerne.
Ved Forsvarsmesterskabet ”FSVM” i 2014 og tidligere, stillede SIF sejlsport en del af de officials
som det arrangerende tjenestested og Søværnets Sejlsportsudvalg ”SSU” havde behov for,
til afvikling af et FSVM, det gør vi også i dag. Herudover er behovet for frivillig hjælp fra SIF
sejlsport tiltaget. I et samarbejde med SSU, vil også en stor del af den løbende vedligeholdelse
og reparation af bådene gennem året blive udført af SIF medlemmerne.
I forbindelse med FSVM vartes, Klargøres, søsættes og tilrigges bådene før stævnet og
afrigges, optages og vinter konserveres efter stævnet. Ligeledes er der her er et stort behov
for assistance fra SIF medlemmer til at hjælpe SSU og det arrangerende tjenestested ”OPLOG
KOR” ved Havnetjenesten på HOLMEN.
Disse nye og betydelige opgaver giver store udfordringer for SIF medlemmerne og kan kun
efterkommes ved en stor opbakning fra klubbens medlemmer. Her skal lyde en stor tak til alle
jer, der var med til at gennemføre FSVM for andet år i træk, specielt skal lyde en kæmpe tak til
Kurt Bagge Rasmussen og Pia Bak, der igen i år, afholdt deres ”ferie” i 14 dage på Holmen, så
vi igen kunne afvikle et fantastisk fint mesterskab.

Officials: fra venstre; Kurt Bagge Rasmussen, Pia Bak, Allerede efter førstedagen havde en båd klart udskilt sig
Tom Jord Nielsen, Allan Xian Carstensen, Lauge Voldby på førstepladsen, medens der var meget tæt løb på de
samt juryen bestående af Leif Roldsted, Flemming Palne
følgende pladser.
og Flemming Borck

Forsvarsmesterskabet blev sejlet i perioden tirsdag den 20. til torsdag den 22. september 2016.
FSVM blev traditionen tro åbnet tirsdag morgen kl. 0800, og efter en kort velkomst fra formand
Christian Gøtterup, blev der foretaget lodtrækning om bådene blandt de 7 besætninger,
hvorefter der var fuld aktivitet med tilrigning og derefter afgang til kapsejlads område ”D” lige
uden for Lynetteløbet.

Det var planlagt at gennemføre 4 sejladser, med første start kl. 1030, så der var fin tid til
trimning, kontrol af strøm og finde tendenserne i vindens skiftende retning og styrke.
Efter at de første 2 sejladser var gennemført i frisk Nordlig vind, blev der foretaget bådbytte og
uddelt madpakker. Efter en relativ lang frokostpause, reparation og mulighed for trimning af den
”Nye” båd, afvikledes 3 og 4 sejlads. Vinden lå stadigvæk på en styrke af 4 - 7 m/s hvilket må
siges at være ret perfekt, desværre så vejer prognoserne på vinden for onsdag og torsdag, ud til
at varsle aftagende vind omkring 3 - 5 m/s for onsdag og kun 1 - 3 m/s om torsdagen. På denne
baggrund blev det besluttet at udvide tirsdagens sejladser ved at sejle 5 og 6 sejlads, så efter
et hurtigt bådbytte og trim af endnu en ”NY” båd, blev disse sejlet i fin vind, hvorefter bådene
kunne returnere til Holmen.
Onsdagens sejladser blev gennemført i en let til jævn vind fra østlige retninger, igen som
tirsdag dejligt varmt og flere perioder med sol, en perfekt dag til sejlsport. Det lykkedes da
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også at gennemføre de 6 sejladser der var sat som tentativ plan for dagen. Med sejlads 7 til 12
gennemført, var spændingen om førstepladsen og dermed titlen som Forsvarsmester udløst,
idet den førende besætning, Patrick Sebbelov, Nils Michael Eidorff og Søren Carstensen,
nu havde 9 førstepladser, 2 andenpladser og 1 tredjeplads, så det ville det ikke være muligt
for nogen af de øvrige besætninger at slå denne besætning. På de følgende pladser var der
sket skift i placeringerne mellem de 4 besætninger der lå på pladserne fra 2 til 5, disse 4
besætninger lå nu så tætte, at det var det muligt for dem alle at nå andenpladsen, hvilket jo
lagde op til nogle virkeligt spændende sejladser torsdag.
Onsdag var også dagen for det sociale Grill arrangement, hvilket blev afholdt i Bræddehytten,
og traditionen tro deltog næsten alle, og der blev snakket trim og taktik, så det var en fornøjelse.
Torsdag morgen var der ikke en krusning på vandet i vores trygge havn på bagsiden af
Marinekasernen, og snakken gik hurtigt på at vi nok ikke kom ud at sejle, men kort efter kl. 8
kunne vi på dampen fra forskellige skorstene se at der kom en svag sydlig vind. Alle både blev
sendt på vandet og ud til sejlads område ”E” der ligger på vestsiden af det urene område ved
vindmølleparken. 13 og 14 sejlads blev sejlet i meget let vind, mellem 1 – 3 m/sek. Der blev
da også gjort klar til afkortning af banen, således at bådene kunne tages i mål ved passage
af top mærket, når dette skulle passeres for anden gang, men i begge sejladser blev det ikke
nødvendigt med afkortning af banen.
Resultaterne fra disse sidste 2 sejladser betød igen store forskydninger imellem de 4
besætninger der kæmpede om pladserne 2 til 5. Således rykkede nr. 3 frem på 2 pladsen og nr.
5 frem på 3 pladsen, og gårsdagens nr. 2 røg ud af medaljelisten og ned på 4 pladsen.
Tre dejlige sejldage med et fantastisk sommervejr dannede rammen om dette 15. Forsvars
Mesterskab, i sejlads, herefter udestår afrigning, optagning og vinterkonservering af bådene,
dette blev udført i uge 39.
Vi håber at alle har haft nogle gode og lærerige dage, en god oplevelse af stævnet, ligesom vi
håber at I alle kommer tilbage næste år og tager nogle af jeres kollegaer med, så hjælp os til at
hjælpe jer selv, og lad os få et endnu større og bedre stævne med flere deltagere.
Ligeledes opfordres alle sejlklubbens medlemmer til at hjælpe hvor de kan, så vi i mange år
fremover han bibeholde et godt Forsvars Mesterskab.
Med sejler hilsen

Peter Ditmar

Medaljetagerne fra venstre: Sølv; Robert Veilis, Peter Nygaard-Wulff, Torben Simonsen. Guld; Nils Michael Eidorff,
Patrick Sebbelov og Søren Carstensen. Bronze; Troels Markussen, Frederik Stage og Line Andersen.
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Indbyder til JULEFEST
på
Søværnets Officersskole
Søndag d. 4. december
Kl.: 13.00 til 17:00
Børn: kr. 100,- Voksne kr. 50,Inkl. Kaffe og æbleskiver
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3 stk.: kr. 70,3 stk. + ostemad: kr. 80,Skal forudbestilles og betales
ved billetbetaling

