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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 at vi her i foråret lavet om, således at Christian Gøtterup er blevet webmaster og kan
kontaktes på webmaster@sif-idraet.com.
Jeg er fortsat redaktør på Marineidræt og kan kontaktes på blad@sif-idraet.com og jeg vil meget
gerne, hvis I vil benytte blad@sif-idraet.com til indlæg, billeder og kommentarer.
Dette gælder kun til bladet.

Claus Gustafsen

Nummer/Periode
3 - OKT 2018
1 - FEB 2019
2 - JUN 2019

Deadlines for Marineidræt 2018/19
Til Redaktøren
14 SEP 2018
11 JAN 2019
17 MAJ 2019

Udkommer
Uge 43
Uge 7
Uge 25
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Referat af Søværnets Idrætsforening årsmøde
Årsmøde 4. maj 2018 Sjællands Odde
Formand SIF, Klaus Hjorth bød velkommen.
Deltagere: 17 deltagere, fordelt på Formand SIF, 6 fra SIF FRH, 1 fra SIF ÅRH, 4 fra SIF KBH, 3
æresmedlemmer samt 2 inviterede gæster.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Steen Rørbæk, som accepterede valget.
Da dirigenten tog ordet, markerede FRH, som ikke mente at KBH var berettiget til at deltage i
årsmødet og heller ikke havde stemmeret.
Dette udsprang af de nye vedtægter som KBH vedtog på deres ekstraordinære
generalforsamling.
Dirigenten konstaterede med hjælp af kassereren, at ingen afdelinger havde meldt sig ud, og
dermed var alle ligeberettigede.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.
Der var 12 stemmeberettigede.
2. Beretning ved Formanden
Generelt
Med denne beretning for foreningsåret 2017, ønsker Søværnets Idrætsforening (SIF) først og
fremmest at takke de mange frivillige ledere, som i årets løb har medvirket til at fremme idrætten
i Søværnet. Tak til alle medlemmerne ude i afdelingerne, for uden disse ville det ikke være
muligt at opretholde fire aktive og levedygtige afdelinger.
SIF bringer samtidig en tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer,
bl.a. DMI og DIF, og foreninger samt enkeltpersoner, for godt samarbejde og støtte i 2017.
Mødeaktivitet
Møderne er primært blevet afviklet som VTC-møder og et enkelt i Fredericia. (Vedtægtsmøde)
Afdelingerne
Der er stadig god stor aktivitet i afdelingerne.
Korsør er kommet godt i gang efter genoplivning.
Det ser meget positivt ud.
Idrætsstævner
SIF har i løbet af året stået for afvikling af forbundsmesterskab i sejlads med KBH som arrangør
En stor tak til KBH for at vi også på den måde viser os som en del af DMI.
Derudover har KBH Golf stået for afvikling af SIF landsmesterskab som blev afholdt i Korsør.
Medlemskontrol
Der er ved at være godt styr på medlemsskaren. Der er

1283 løntræk
(1322)
332 Bank
(287)
14 æresmedlemmer
(13)
1629 i alt
(1622)

Mediedækning
SIF er på de sociale medier. Der er oprettet profil på Facebook, men der er ikke den store
aktivitet. Det skal der gøres noget ved.
Hjemmeside er kommet godt op at køre efter der er kommet ny webmaster. Tak til Gøtterup for
dette.
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Ærestildelinger
Det er blevet til en enkelt tildeling i 2017.
Heidi Frederiksen KOR GOLF er blevet tildelt guldbroche.
Fremtid
Vi skal have tilpasset vores vedtægter så de svarer overens med det omkringliggende samfund,
og er tilpasset de nye ændringer der er kommet.
Der er persondataforordningen som træder i kræft den 25. maj 2018.
Der er vedtaget ændringer i DMI-vedtægter, som omhandler medlemskategorier.
Der er nyt udvalg i Korsør. Vandre – og friluftsudvalg. Det er glædeligt.
Der skal arbejdes lidt på at få et Ro – kajak udvalg op at køre i KBH. Det vil SIF Formand
arbejde videre med.
Hvad der sker med Nyholm og der ved med SIF KBH i relation til det nye forsvarsforlig, står
stadig hen i det uvisse. Men der skal vi have en afklaring på hvad der sker med HIA og Havnen.
Hvis det værst tænkelige sker ser det slemt ud for SIF KBH.
DMI
DMI kan fejre 100 års jubilæum i 2018. Der vil blive arrangeret flere fællesstævner hen over året
for at markere det.
SIF vil være involveret i afvikling af flere at disse sportsevents.
Formanden vil gerne takke SIF bestyrelse for samarbejdet i årets løb, med ønsket om fortsat
godt samarbejde.
Tak for ordet
KBH kasserer savner medlemslister for at kunne tjekke medlemmer.
Formand ønsker mailadresser på de 4 afd. kasserer for at sende medlemslister direkte til dem.
Tilsvarende savner formanden medlemslister fra de forskellige udvalg for at kunne fuldende
medlemsliste
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Regnskab til godkendelse
Kassereren startede med kort beretning om regnskab 2016, hvor der nu foreligger korrekt
regnskab, hvor div. fonde nu også fremgår.
Regnskab for 2017 blev fremlagt og gennemgået.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget
Budget for 2018 blev fremlagt.
5. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen anbefalede at fastholde nuværende kontingent.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
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7. Valg af formand:
Formand Klaus Hjorth blev genvalgt med akklamation uden modkandidat.
8. Valg af revisor or revisorsuppleant
Revisor Kent Ravn på valg – Kent Ravn blev genvalgt.
Revisor Steen Rørbæk ej på valg.
Revisorsuppleant Gert W. Hansen på valg – Gert W. Hansen blev genvalgt.
9. Eventuelt
KBH havde spørgsmål til det siddende vedtægtsudvalg - vil der foreligge udkast til nye
vedtægter på næste årsmøde?
Formanden kunne bekræfte, at der på næste årsmøde vil foreligge udkast til nye vedtægter.
Formanden fortalte, at der i et forsøg på at hverve nye medlemmer, har været et indlæg
Dannebrogsforeningens blad.
Tilsvarende forventer Formanden, at de kommer med et indlæg til Marineidræt.
Dirigenten takkede for god ro og orden!
Årsmødet sluttede med et trefoldigt leve for SIF.

Steen Rørbæk Jensen
Dirigent

Der hyggesnakkes i baren
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SIF bestyrelse
Til SIF’s medlemmer
Den 25. maj 2018 gælder der nye regler* for, hvordan personoplysninger skal behandles i EU.
Dette har også betydning for dig som medlem af Søværnets Idrætsforening (SIF)
Som udgangspunkt er der i SIF kun registeret oplysninger som du som medlem selv har oplyst i
forbindelse med indmeldelse.
Disse oplysninger er CPR-nummer i det omfang det er nødvendigt for videre behandling af
medlemskab, adresse, telefonnummer og mailadresse og hvilken idrætsgren der dyrkes.
Det samlede medlemsregister for SIF, som kun findes digitalt, er gemt på et flytbart medie, som
opbevares ved medlemsregistratoren foranstaltning.
Ude i afdelingerne og i de enkelte udvalg gemmes der tilnærmelsesvis de samme oplysninger.
Her er det dog ikke CPR-nummer, men kun fødselsdato.
Oplysninger bruges i forbindelse med kontingentopkrævning og til indberetning i
Centralforeningsregister (CFR) i forbindelse med oplysning til Danmarks Idrætsforbund
(DIF) om antal medlemmer til brug for fordeling af tilskudsmidler mellem alle idrætsforbund i
Danmark.
For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til din lokale afdeling eller til Formanden
for SIF på telefon 41 30 98 18
Mange hilsner
Søværnets Idrætsforening

*EU’s nye persondataforordning (General Data Protection Regulation – GDPR)

Stemningsbilleder fra årsmødet.
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Medlemsindlæg
Tanker i forbindelse med Årsmøde 2018.
Dybest set er det vel ikke i orden, at kommenterer Årsmødet (eller Landsmødet som det engang
hed), når man som jeg var inviteret (tak for det). Jeg vil alligevel vove pelsen, for meget er jo
under forandring i disse tider.
Det siges, at enighed gør stærk, så er SIF pt. en hel del svækket. Set i lyset af dette, må jeg
konstatere, at der nu ikke er fælles fodslag omkring vedtægter for de geografiske steder, hvor
der dyrkes frivillig idræt i Søværnet.
At nå til et fælles vedtægtsgrundlag for de 4 foreninger var en proces, der byggede på flere års
fælles påvirkning, således at alle var tilpas og de fælles værdier som Søværnets Idrætsforening
stod for, blev bevaret.
I en overvejende militær idrætsforening burde det vel nok være nemt at ”gå i takt”, men det
er åbenbart ikke noget, der praktiseres mere. Således var det nødvendigt at strække eller
sætte kikkerten for det blinde øje, for at gennemføre Årsmødet med udgangspunkt i de nye
bestemmelser som SIF – KBH har vedtaget.
Det var forventeligt, at ikke alle delegerede var lige tilfredse med løsningen, at tilkendegive at
SIF- KBH jo ikke havde meldt sig ud. Det var den kattelem, bestyrelsen og dirigenten måtte
gribe til, for at komme i gang med mødet.
I den forbindelse er det kedeligt at bemærke, at der ikke er fuld repræsentation fra alle, der kan
sende delegerede til mødet.
Efter mødet blev der talt om løst og fast, og nogle af de argumenter jeg hørte var, at det ikke
ville være muligt at samles i én forening, da man ikke kunne holde generalforsamling og valg til
ledelsen med de nuværende fælles vedtægter.
Til det kan jeg kun sige, at når Putin kan få Trump og sig selv valgt, må det også være muligt i
SIF- regi, ellers må I søge hjælp.
Nu er det ikke mig, der skal sætte kursen, men blot lytte i min egenskab af æresmedlem.
Om jeg bliver inviteret til næste år, vil tiden vise, for det begreb er også forsvundet i SIF KBH’s
nye vedtægter.
Når man tænker på, hvordan Holmen er under pres med den fokus de tilbageværende
klubber og institutioner har på lokaler/haller, finder jeg det tankevækkende, at vende ryggen til
fællesskabet og hænge sin hat på at det er vigtigt, at være helt i tråd med DIF’s regler.
Nu er det på tide at stille fanen i kælderen og ønske den nye SIF bestyrelse god vind.

Kurt Rasmussen
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SIF København Badminton

Så går sæsonen på hæld, men der vil stadig være mulighed for at spille badminton hen over
sommeren. Der har til tider været godt fyldt op i hallen. Ikke, at der ikke er plads til flere. Sådan
skal det ikke forstås. Vi har ikke haft hallen fyldt helt op med spillere i indeværende sæson.
Der er ikke mange træningsaftener der var været aflyst grundet for få positive tilkendegivelser
om fremmøde. Det er jo positivt at folk stadig har lyst til at spille badminton i vores lille klub.
Badminton København Holdturnering 2017/2018
Kampprogram for den netop afsluttet sæson
Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Lørdag

21.09.2017
05.11.2017
26.11.2017
11.01.2018
04.02.2018
04.03.2018
24.03.2018

18:30 Drive KBH. 4		
12:00 Frederiksberg 2
13:00 Posten KBH. 2
18:30 KBK Kbh. 4		
15:30 Fr. Berg FKIF 4
13:00 Skovshoved 3
13:00 Ryparken		

Holmens Idrætsanlæg
FBK-hallen
KFIU-hallen
Holmens Idrætsanlæg
Frederiksberghal 3
Holmens Idrætsanlæg
Ryparkenbadmintonhal

Resultatet af året blev at vi spillede de 7 kampe, vandt de fire af dem og fik samlet 9 point
sammen. Dette resulterede i at vi blev nummer 3, og det burde resultere i at vi bliver i samme
pulje.
Medlemsmøde
Medlemsmøde blev afholdt tirsdag den 27. februar.
Der var 11 tilmeldte som var med til at godkende regnskaber og stemme den siddende
bestyrelse ind for endnu en valgperiode
Bestyrelsen ser derfor ud som følgende:
Formand:
Klaus Hjorth
Kasser:
René Marott
Holdleder: Jens Søgaard
Venskabsturnering med Søvang
Det var den 8. maj og igen blev det en succes, denne gang afholdt på HIA.
Der var 12 fra SB og 8 fra Søvang. Der var en hyggelig aften i badmintonnens navn.
Træningsaftener
SMS-kæden om hvorvidt folk kommer til træning eller ej kører rigtig godt.
Hvis der skulle være nogen der ikke er med, men gerne vil bedes De henvende sig til en af
spillerne som så vil formidle en kontakt.
Husk af badmintonudvalget er på facebook. SB KØBENHAVN
Husk også at følge lidt med på www.badmintonpeople.dk for at se andre nyheder inden for
badminton.
Med sportslige hilsner og håbet om en god sommer der dog også byder på lidt badminton.
Hilsen

Klaus Hjorth
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Referat af generalforsamling i SIF Frederikshavn afholdt den 14. marts 2018 afholdt i
”Strygeren” på SMC.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand:
a. Formand Lars Eriksen På valg (modtager ikke genvalg)
6. Valg af kasserer:
a. Kasserer Thomas Jensen Ikke på valg
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Næstformand Paw Nielsen Ikke på valg
b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen På valg (modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem Mariann Vestergaard Ikke på valg
d. Suppleant Pia Grøndal Ikke på valg
e. Suppleant Palle Pedersen På valg (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor Thorkild Carlsen På valg
b. Revisor Viggo Nielsen Ikke på valg
c. R-Suppleant Ken Normann På valg
9. Eventuelt
Ad. 1
Formand Lars Eriksen bød velkommen og gik straks i gang med dagsorden punkt 1 valg af
dirigent. Bestyrelsen foreslog Bent Råbjerg som blev valgt med akklamation.
Bent gennemgik dagsorden og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig.
Ad. 2
Beretning ved formand.
Året der gik – 2017:
Jeg vil som tidligere år kigge lidt tilbage i tiden på aktiviteter fra 2017, året der gik, og herefter
kigge lidt ind i 2018 på året der kommer.
Jeg husker 2017 som et ”vådt” år sammenlignet med tidligere år, hvilket jeg formoder, har
påvirket nogle af vores udvalgs aktiviteter. Jeg vil ikke komme ind på udvalgsaktiviteterne nu,
idet jeg traditionen tro vil lade de enkelte udvalgsformænd berette om gennemførte aktiviteter i
egne udvalg til sidst under beretningen.
•

Fælles standerhejsning. Traditionen tro startede vi op med den fælles standerhejsning d.
18. april nede ved klubhuset. Selvom der stadig ikke er daglig orden på havneområdet, mødte
der alligevel ca. 30 personer op til standerhejsningen. Der blev serveret mad og drikke og
standeren blev hejst som tegn på opstart af året aktiviteter. Vi planlægger igen i år på et lignende
arrangement – datoen vil være d. 17. april, og vi håber på stor tilslutning.

•

SIF Klubhus fremtid. Der har i løbet af 2017 været en del drøftelser og mails med FES omkring
vores kære klubhus herude på sydkajen – og der har været tale om, at det evt. skulle nedlægges,
og at SIF kunne få et lokale stillet til rådighed få FLS FRH i stedet for. Jeg har som formand
redegjort for klubhusets værdi for SIF – fysisk såvel som symbolsk – og vi fik her sidst på året
2017 en afklaring, hvor vi får lov til at beholde klubhuset, imod at være ekstra opmærksom på
varme/strøm forbrug. Det er en glædelig udgang på denne sag – idet klubhuset er en del af SIF
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FRH identitet.
•

FORENINGEN/Medlemstal. SIF består stadig som en samlet forening med fire afdelinger. Vi har
i ”store” SIF gennemført 2-3 BST møder samt et enkelt møde omkring Foreningens vedtægter.
I SIF FRH har vi afholdt møder efter behov – det er blevet til 4 bestyrelsesmøder samt nogle få
møder efter tema. Vi er pr. årsskiftet 547 medlemmer imod 590 medlemmer på samme tid sidste
år (SIF samlet 2017/2018: 1778/1629). Jeg har forsøgt at sammenholde listerne fra primo 17
med dem fra primo 18 og kan se, at et enkelt udvalg holder for med en del medlemmer som er
afgået – enkelte andre udvalg med nogle få udmeldelser. Endelig må vi ikke glemme, at der også
er tilgået nye medlemmer, hvilket selvfølgelig er positivt.
Det er en lille nedgang i FRH på omkring 40 medlemmer hvilket selvfølgelig er beklageligt, og
noget vi forsøger at være opmærksomme på. Gør vi så noget, er der nogen som har spurgt – og
hertil kan jeg svare ja, det forsøger vi. Blandt andet får alle elever, som møder SVN første gang
her på stedet, en intro til SIF samt en ”flyer” med hvilke muligheder SIF kan tilbyde – ligesom
SIF er repræsenteret ved Garnisonens Idrætsudvalg sammen med SVN andre myndigheder i
området – og hvor vores muligheder og ”flyer” også udbredes. Så vi er synlige i området – men
vi kan ikke gøre det alene – derfor har SIF FRH Udvalg også et ansvar, og jeg er altid åben for
muligheder. Dette bringer mig over i mit næste talepunkt, nemlig;

•

SIF hjemmeside og Marineidræt. Som I forhåbentligt har oplevet, så er der kommet en del
mere fokus på hjemmesiden og aktiviteten er gået fra ringe til stor. De af jer som abonnerer på
nyheder fra hjemmesiden kan forhåbentligt nikke genkendende til dette. Synlig aktivitet tror jeg
er grobund for interesse udefra – og hermed også bidragende til rekruttering af nye medlemmer.
Så fortsæt med at sende input til Gøtterup, det er rigtigt godt. Ligeledes anmodes I stadig om at
bidrage med input til Marineidræt – vel vidende at oplægsantallet er skåret væsentligt. Et blad
med beskrivelse af gennemførte aktiviteter er også rekrutteringsfremmende – og husk nu at
respektive udvalgs eksemplarer af Marineidræt kan hentes hos formanden her på området, hvis
ikke man selv vil printe ud.

•

Økonomi. Igen skal jeg ikke undlade at tale kort om økonomien, både her i afdelingen samt SIF
generelt. Det er min fornemmelse for 2017, at midlerne er anvendt fornuftigt, og at I formår at
omsætte de økonomisk tildelte midler til gode aktiviteter. Overordnet set så kommer SIF ud med
et mindre minus end budgetteret med – dvs. vi har brugt færre midler end forventet. Dette bl.a. på
bekostning af manglende afholdelse af SIF Landsmesterskaber i badminton, hvilket selvfølgelig
er uheldigt – men desværre aktuel henset til tilslutning til stævnet.
Jeres anmodninger om tildeling af midler for 2018 har været fornuftige, og vi har derfor valgt at
tildele jer de midler i 2018, som I har anmodet om, og således ikke reduceret i jeres anmodning
om tildeling – dette indikerer, af at vi nu har fundet et passende leje på dette område.

•

M5K 2017 – aflyst. Jeg annoncerede ved sidste års generalforsamling, at der skulle afvikles
M5K med SSK/SMC som arrangører. Det arbejde blev opstartet allerede i 2016 – og det blev ret
hurtigt besluttet at reducere M5K til et M3K – bl.a. grundet manglende muligheder for faciliteter til
gennemførelse af ”Sømandskabsbane” samt ”Amfibieløb”. Da fristen for tilmelding udløb, var der
ikke mere end et par håndfulde, som havde tilmeldt sig, hvorfor aktiviteten blev aflyst, og det var
således ikke længere aktuelt med SIF støtte. Overordnet set er interessen for M5K ikke. som den
har været tidligere, og fremtiden for denne sportsgren er meget usikker, desværre.

•

Pensionistkortet – ændringer i dets adgangsgivende ret. Som I forhåbentlig alle
er blevet orienteret om ved jeres udvalgsformænd, så er der her primo FEB 2018 sket
ændringer til pensionistkortets adgangsgivende ret til FLS FRH. Årsagen hertil er primært de
sikkerhedsmæssige udfordringer, der potentielt ligger i, at kortet ikke har nogen tidsbegrænsning
samt, at der efter udstedelsen ikke finder en sikkerhedsvurdering sted for den enkelte
kortindehaver.

Som jeg har skrevet til jer, så er det stadig muligt at komme ind på FLS FRH – ved
midlertidigt adgangskort – men det kræver, at man står på respektive udvalgs
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medlemslister – så lad dette være en opfordring til at disse lister til stadighed er
opdaterede.
Året der kommer – 2018:
•

DMI 100 års jubilæum i 2018.
En af de store begivenheder i 2018 er fejring og markering af DMI 100 års jubilæum. Man har i
den forbindelse valgt at fejre dette med flere multi stævner hen over året 2018. Jeg skal hermed
opfordre jer alle til at deltage i disse stævner i løbet af jubilæumsåret.
Formand for AKIF er blevet bedt om at samle trådene for de nordjyske idrætsforeninger, og det
blev sidste år bestemt, at region Nord planlægger følgende stævne for;
•

Fodbold – ude

•

Golf

•

Triathlon/duathlon

•

Feltsport

Stævnet løber af stablen d. 12-13 SEP, og SIF FRH bidrag til stævnet er at arrangere
Golfstævnet, som kommer til at foregå på Sæby og Dronninglund golfbaner, og med indkvartering
og socialt arrangement ved Ålborg Kaserner. Jeg har i 2017 sat SIF FRH Golf Udvalg i
kontakt med planlæggerne, og jeg fornemmer, at Golfudvalget er opstartet og godt i gang med
planlægningen af Golf-stævnet. Jeg har også nævnt, at Golfudvalget formentligt vil få brug for
støtte i form af hjælpere til praktiske gøremål under stævnet – så jeg håber, at I alle vil bidrage,
når og hvis der måtte blive behov – og når Golfudvalget har dannet sig et overblik herover. Så
hermed en opfordring til at støtte Golfudvalget i f. m. afvikling af Golfstævnet d. 12-13 SEP. Jeg
vil opfordre Golfudvalget til at tage kontakt til SIF FRH formand samt de øvrige udvalgsformænd
her i FRH – når I kender mere til behov for støtte.
•

Ny Data Persondataforordningen. Som nogen af jer ved, men bestemt ikke alle, så træder
der en ny Persondataforordning i kraft pr. 25. maj i år, hvilket vil få konsekvenser for, hvordan
vi håndterer og dokumenterer behandling af persondata for vores medlemmer. Der er udsendt
materiale fra DMI omkring dette, og vi er i SIF ved at se på, hvordan vi skal håndtere dette i
fremtiden.
Jeg kan ikke udelukke, at udvalgene bliver involveret omkring håndtering af persondate samt
hvem som gør dette – men jeg kan ikke sige noget sikkert endnu. Jeg har anmodet SIF Formand
Klaus Hjorth om at kigge på sagen for en samlet SIF vurdering – og dette til snarlig drøftelse på
næstkommende SIF Bestyrelsesmøde/Årsmødet.
Udvalgsformændene vil blive inddraget, når vi har dannet os et overblik.

•

SIF Årsmøde og DMI repræsentantskabsmøde. Som noget nyt vil DMI O+R møde i år blive
afholdt som en éndags seance, imod de normale to dage til disse to møder. Datoen for møderne
er d. 6. april i år, og vi planlægger på at deltage med SIF FRH ny formand samt Henrik Hugger.
SIF årsmøde afholdes igen i år på Sjællands Odde, og datoen for dette er 4-5 MAJ. SIF FRH
satser på at møde fuldtalligt op – holdet er dog ikke sat endnu til denne aktivitet.

•

Aktiviteter/udvalgene. Inden jeg overlader ordet til de respektive udvalgsformænd, så vil jeg lige
nævne, at jeg ser frem til igen øget aktivitet i SIF FRH Sejlsport, nu da havneudvidelsen endelig
er afsluttet. Ligeledes vil jeg godt sige tak til afgående formand for Golfudvalget, Preben – hvor
Tommy Jensen nu har taget over.

Herefter berettede SIF FRH Udvalgsformænd (Aerobic-spinning/ Badminton/ Bowling/ Floorball/
Cykling/ Golf/ Løb-Svømning/ Petanque/ Sejlsport/ Skydning/ Sportsfiskeri) om aktiviteter i
respektive udvalg fra året der gik samt året der kommer.
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Formand SIF Frederikshavn nævnte efterfølgende igen den fælles standerhejsning planlagt til
den 17. april, og håbede på, at så mange som muligt vil deltage ved begivenheden.

Formanden takkede afslutningsvist bestyrelsen, udvalgsformænd og idrætsudøvere under de
enkelte udvalg for det forgangne idrætsår, samt for et godt samarbejde igennem de sidste 7 år –
og ønskede alle et godt idrætsår 2018.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Thomas Jensen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad. 5
Lars genopstillede ikke som formand.

I stedet blev KL Mia Elise Munkebæk foreslået som ny formand for SIF FRH.
Mia blev med akklamation valgt som ny formand for SIF FRH.
Ad. 6
Ingen valg.
Ad. 7
Willy blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
Palle blev genvalgt.som suppleant til bestyrelsen.
Ad. 8
Thorkild blev genvalgt som revisor.
Kenn blev genvalgt som revisor-suppleant.
Ad. 9
Der blev uddelt SIF sølv emblem til Knud Iver Svendsen fra Sportsfiskerudvalget med følgende
motivering;
”Knud har så mange gode og positive ting at give fra sig. Han er en rigtig god kammerat og
fiskemakker og er altid villig til at hjælpe andre i udvalget.
Knud deltager altid i arrangementer og er altid villig til at give sin viden fra sig – en viden som
Knud har gjort sig efter et langt liv med fiskeri samt job i Fiskehuset i Strandby.
Vi kan derfor kun give de største anbefalinger og rosende ord til Knud, og anerkender hans
store indsats i SIF FRH Sportsfisker Udvalg”.
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Efterfølgende blev SIF guld emblem uddelt til afgående formand Lars Eriksen som tak for
indsatsen igennem de sidste 7 år som formand for SIF FRH, og for sit lederarbejde i SIF FRH
og i SIF Bestyrelse.

Der skal lyde et stort tillykke til Knud og Lars med de flotte hædersbevisninger – og ligeledes et
stort tillykke til Mia med formandsposten i FRH.
Herefter blev der debatteret adgangskontrol til FLS FRH, hvor alle var enige om, at denne
mindre udfordring var let at leve med, når bare udvalgene sørger for at udvalgs medlemslister er
ført ajour.
Afgående formand takkede for guldemblemet og dirigenten for godt arbejde.
Herefter var der smør-selv samt hygge, og snakken gik lystigt resten af aftenen.

Bent Råbjerg
Dirigent
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SIF København Sejlsport

SIF KBH SEJLSPORT HAR AFHOLDT TEORIKURSUS TIL DUELIGHEDSBEVISET
KURSUSFORLØB
Fra medio januar og til medio april har 11 medlemmer af SIF KBH sejlsport deltaget i
undervisning hver tirsdag og løbende under forløbet løst hjemmeopgaver med henblik på at gå
op til prøve i den teoretiske del af duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
PRØVENS INDHOLD
Tirsdag d. 17. april var deltagerne til prøveaflæggelse.
Allerede en uge før prøve fik deltagerne udleveret en sejladsplanlægningsopgave, som skal
udarbejdes inden prøveaflæggelsen.
Prøven består af tre dele:
Først skal løses en opgave i søkort på en times varighed. Til denne opgave må deltagerne
anvende hjælpemidler.
Efter en lille pause skal en skriftlig opgave med spørgsmål i alt stoffet så løses. Denne del skal
løses uden hjælpemidler. Varighed 30 minutter.
Efter at de skriftlige opgaver er rettet, skal hver enkelt deltager så til en mundtlig overhøring,
som består af en mulighed for at forklare dele af de skriftlige opgaver. hvis der er
tvivlsspørgsmål.
Efterfølgende fremlægges sejladsplanlægningsopgaven, hvor deltagerne begrunder de valg de
har taget i planlægningen.
Til sidst trækker eleverne nogle kort med spørgsmål, som kan være i alle dele af stoffet. Der vil
dog altid være spørgsmål i vigeregler, sømærker, dagsignaler og navigationslys.
Til den mundtlige overhøring var afsat ca. 20 minutter pr. elev.
PLANLÆGNING AF ÅRETS PRØVEAFLÆGGELSE
Ved prøveaflæggelsen var deltagerne opdelt i to hold, så prøveaflæggelse foregik lidt mere
smidigt.
11 elever, der skal til mundtlig overhøring á 20 minutter tager næsten fire timer efter de skriftlige
opgaver er løst.
Hold 1 med fem prøvedeltagere mødte allerede kl. 1630 og startede med kortopgaven.
Hold 2 med seks prøvedeltagere startede så med kortopgaven kl. 1820, hvorefter den første
deltager fra hold 1 blev kaldt ind til mundtlig overhøring.
Klokken var næsten 2300, da sidste deltager havde afsluttet sin mundtlige overhøring.
ALLE BESTOD
Alle 11 deltagere bestod den teoretiske del (Tillykke!) og skal nu ud og håndtere sejlbåde i
praksis, så de kan gå op til den praktiske prøve til duelighedsbeviset.
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SIF-FISKSIF
LOKALMESTERSKAB
FREDERIKSHAVN
Frederikshavn Sportsfiskeri
10 Maj 2018 Kristi Himmelfartsdag
Så kom tiden hvor årets STORFISKER skulle kåres. Vejret var fornuftigt men grundet en let vind
blev turen skubbet, så vi sejlede ud kl. 10.00-18.00 i stedet for 08.00-16.00. Der skulle fiskes
ud fra Skagen med Knud Erik’s Sjælland. Det blev en dag hvor der virkelig skulle arbejdes da
fiskene ikke var helt vild med at bide. Vanen tro blev der kikket til konkurrenternes baljer og
dystet til det sidste.
Resultaterne
1. Knud Svendsen
6 fisk
4,3 kg 4 arter
Point
107,5
2. Paw Nielsen
10 fisk
6,3 kg 3 arter
Point
101,5
3. Jan Hørby
6 fisk
5,2 kg 3 arter
Point
92,0
Dagens største fisk gik til Storfisker Knud Svendsen (Lyssej på 1,46 Kg)
Til alle som skulle have lyst til at deltage i vores fantastiske arrangementer kan jeg kun opfordre
jer til at blive medlem og melde jer ind.
Der er mesterskab i ”Put and Take” Dvertved fiskepark d 9 september 2018. 09.00-16.00, Hav
fisketur med ”Tinker” fra Hirtshals på udvalgte datoer etc.
Program kan hentes hos undertegnet.

Paw Nielsen
SIF Fisk

Pia fortæller om resultaterne
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Jan får sin præmie for tredje pladsen

Paw modtager præmie for anden pladsen
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Knud får førstepræmien

Knud blev årets ”Storfisker” i SIF FRH
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SIF Frederikshavn Badminton

Fra SIF Frederikshavn deltog vi to personer i Badminton ved DMI 100 års jubilæum, som
foregik i Fredericia Idrætscenter. De 2 personer er SOE-MOC203, Morten Røddik Hansen
fra Søværnets overvågningsenhed og Mariann Vestergaard fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse Distrikt Nordjylland.
I mix double nåede vi til finalen hvor vi fik sølvmedalje.
Jeg stillede op i damesingle og nåede til finalen, hvor jeg fik sølvmedalje.
Det var et rigtig godt 100 års jubilæumsstævne, hvor der ligeledes blev afholdt stævne i
Indefodbold og Volleyball.

Mariann Vestergaard
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