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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 2018 har 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
1 - FEB 2019
2 - JUN 2019
3 - OKT 2019

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

Udkommer
Uge 7
Uge 25
Uge 43
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SIF Århus Golf
Onsdag den 11. og torsdag den 12. august 2018 gennemførte SIF golfafdelinger det
traditionsrige landsmesterskab på den som altid velplejede Korsør golfbane. 25 spillere fra
alle fire SIF golfafdelinger deltog i de to dages turnering, hvor vejret var lige så afvekslende,
som spillets kvalitet, og hvor banens pragtfulde beliggenhed med udsigt til Noret fra mange
af hullerne i nogen grad kompenserede for et par steder, hvor reparation af banen gjorde
mesterskabsspillet til lidt af en udfordring.
Efter en lang dag på græsset, hvor der efter morgenmad først blev varmet op på driving range
og derefter startet fra 1. hul, mødtes vi onsdag aften i officersmessen på Flådestationen, og gik
efter en hurtig runde til buffeten, hvor hovedretten stod på (også traditionsrig) wienerschnitzel
”med det hele”, efterfulgt af god gammeldaws portvin med æblekage. Dejligt var det senere at
kunne krybe til køjs på Flådestationens flotte lukafer.
Der var flere spillere, der gav udtryk for en vis kropstræthed, da vi næste morgen klokken 0800
stod fordelt i terrænet klar til gunstart – altså, hvor alle spillere starter samtidigt, når kanonen
buldrer. Fordelen ved denne startform er, at vi så også alle sammen kommer nogenlunde
samtidigt tilbage til klubhus, frokost og præmieuddeling. Endnu en dejlig runde, der som altid
bød på op- og nedture – såvel fysiske som mentale – og som igen blev båret oppe af såvel den
skønne natur som af det gode og fornøjelige selskab af gamle kammerater og kolleger, som er
med til at gøre dette landsmesterskab til sådan en dejlig oplevelse.
Der blev spillet i flere forskellige rækker – opdelt efter alder såvel som efter niveau – og de
skarpeste på dagene var som følger:
Herre-/Damerækken blev vundet af Jan Cordes med 170 slag med Kim Jensen som nummer 2
med 174 slag. Begge ”unge” herrer fra SIF Korsør.
Seniorrækken blev vundet af Jens Gall Jørgensen med 169 slag med Henrik Ellerman som
nummer 2 med 178 slag. Begge fra SIF København.
I veteranrækken blev Per Müller nummer 1 med 196 slag, og runner up var Ole Arild Astrup med
213 slag.
Således blev helt overordnet Søværnets Landsmester 2018 Helsingørspilleren Jens Gall
Jørgensen tæt forfulgt af Jan Cordes – kun adskilt af ét enkelt slag. STORT TILLYKKE.
I Stableford række A vandt Jens Gall Jørgensen med 67 point over de to dage, og nummer to
blev Morten Hvilshøj Sørensen fra SIF Frederikshavn med 64 point (I slipstrømmen også med
64 point lå Leif Andersen – også Frederikshavn – og her var det anden dagens resultat, der blev
afgørende).
I Stableford række B vandt Bo Rasmussen med 69 point med Kim Holm 63 point som nummer
2. Begge fra SIF København.
Bedste dame blev Anniqa Svendsen fra SIF Korsør med 196 point, og nummer 2 blev Sarah
Bundgaard fra SIF Århus med 206 point.
Jeg glæder mig hvert år til at være sammen omkring golfen og i høj grad omkring det
Søværn, som binder os sammen. Tak til præmiesponsor Pro Safe for flotte præmier til
Stableford rækkerne. Tak til Korsør Golfklub for at taste scorekort og støtte arrangementet
efter bedste evne. Tak til Jens for indsatsen med at færdiggøre resultater. Tak til Emil for den
dybtgående introduktion til portvinens mangfoldigheder. Og tak til Thomas i køkkenet for den
dejlige aftensmad. Tak til alle deltagere for et godt landsstævne, hvor alle SIF afdelinger var
repræsenteret såvel i spillet som på præmieskamlerne. Vi ses til næste år.

Thomas Grønlund
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Jens Gall Jørgensen Vinder af SIF landsmesterskabet i golf
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SIF København Skydning
Flotte resultater af SIF KBH skytter til DMI 100 års jubilæumsstævne.
DMI 100 års jubilæums Landskyttestævnet 2018 blev med Søværnets Idrætsforening
København (SIF KBH) som arrangør, gennemført med indkvartering og bespisning på
Marinekasernen på Nyholm. Baneskydningerne blev afviklet på Københavns Skyttecenter. Der
var ca. 38 skytter, som gennemførte ialt 61 skydninger. Stævnet var planlagt afviklet sammen
med politiets Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber.
Den første dag (fredag) fra kl. 0900 startede skydningerne og sluttede ca. kl. 1600. Dagen blev
afsluttet med kammeratskabsaften i cafeteriet på Nyholm. En hyggelig kammeratskabsaften
sammen med politiets tilmeldte, med ca. 60 til spisning med efterfølgende rundvisning i
Mastekranen på Nyholm. Skydningerne fortsatte fra kl. 0900 lørdag og især den nye disciplin
”tjenestepistolskydning” var populær.

Landsskytte Grovpistol John Errebo Jensen SIF KBH med 1110 point
John blev fulgt til dørs af Thomas som blev nr. 2 med 1108 point.
Derudover vandt Grovpistolholdet bestående af Thomas Trap, John Errebo og John Jensen
grovpistol for hold. Vores bedste dameskytte var udtaget til de civile nordiske mesterskaber
og kunne derfor ikke deltage, så i år har Pia skiftet DMI præmierne ud med to Nordiske
sølvmedaljer på sportspistol og standardpistol.

Kristen Trap

SIF KBH Skydeudvalgsformand
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SIF København Badminton

Snart melder efteråret sit komme efter en lang og varm sommer.
Sæsonen er gået i gang og der venter mange gode og hårde timer forude.
Velmødt til endnu en sæson.
Opstartsmøde 19. september
Vi var 9 til opstartsmøde.
Forslag til den kommende sæsons program blev fremlagt og godkendt.
Efterfølgende var der snak over bordet og emner blev vendt i god og ordentlig tone.
Badminton København Holdturnering 2017/2018
Igen er det besluttet at vi tager et år mere i holdturneringen ude i byen. Det giver altid lidt at
spille mod andre end os selv til træning.
Kampdatoer er blevet tastet i systemet og vi er 9 hold i 5. serie. Det giver følgende
kampprogram.
Kampprogram for indeværende sæson:
Søndag
23.09.2018 15:30 FKIF		
Frederiksberg Hal 3
Torsdag
01.11.2018 18:30 Skovshoved 3
Holmens Idrætsanlæg
Søndag
25.11.2018 11:00 Drive Kbh. 4 Mariendalshallen Hal B
Søndag
16.12.2018 12:00 Rødovre 2
Rødovre Stadionhal 1-6
Torsdag
10.01.2019 18:30 Tingbjerg 2 Holmens Idrætsanlæg
Torsdag
07.03.2019 18:30 Ryparken
Holmens Idrætsanlæg
Søndag
31.03.2019 15:00 KBK Kbh. 2 KBK-hallen
Torsdag
04.04.2019 18:30 Frederiksberg 2
Holmens Idrætsanlæg
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 2018-2019 ser ud som følger
Kalender:
Holdturnering:		
September 2018 – april 2019
Juleturnering:		
Fredag den. 30. november 2018
Lørdagsbadminton Den 2. februar og 11. maj 2019
Generalforsamling: Torsdag den 21. marts 2019
Anders Open:		
Torsdag den 13. juni 2019
Der vil som altid være træning tirsdage og torsdage. SMS-kæde med tilmelding. SMS sendes
ud dagen før træningsaften
Husk også at følge lidt med på www.badmintonpeople.dk for at se nyheder inden for badminton.
Følg os på FB - SB København
SIF på FB - Søværnets Idrætsforening.
Med sportslige hilsner og håbet om mange gode timers træning gennem sæsonen.
Hilsen

Klaus Hjorth
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SIF København Sejlsport
OPEN NORDIC MILITARY CHAMPIONSHIP OG FORSVARSMESTERSKABERNE I
SEJLSPORT
SIF KBH sejlsport og OPLOG Korsør var i perioden 9-13 september arrangør af Open Nordic
Military Championship, hvori også Forsvarsmesterskaberne 2018 i sejlsport blev afgjort.
Der var deltagelse fra Canada, Finland og Polen og i udmærket sejlervejr, altså varierende
vindforhold fra god vind til let vind, blev mesterskabernes 16 sejladser gennemført.
Mesterskaberne blev desværre ramt af nogle meget sene afbud fra både fra udenlandske og
danske tilmeldte besætninger, hvilket gav nogle store administrative udfordringer.
Under hele arrangementet blev mange kontakter etableret og vedligeholdt mellem danske og
udenlandske deltagere, hvor alle værn samt civilt ansatte i Forsvaret var repræsenteret.
Disse uformelle kontakter har i øvrigt vist sig at være et brugbart redskab til at løse
arbejdsmæssige udfordringer.
Mesterskaberne levede således op til CISM mottoet:
Friendship through sport

Feltet under mærkerunding
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Den vindende polske besætning under sejladserne

Forsvarsmestrene 2018 koncentrerede under sejladserne
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Open Nordic Military Championship
Guld: Polen
Sølv: Finland
Bronze: Danmark
Forsvarsmesterskaberne:
Guld: Peter Kirkegaard - Line Fjellerad Andersen - Mette Richter
Sølv: Søren Christensen - Holger Clausen - Søren W. Carstensen
Bronze: Anders Andersen - Martin Markvardsen - Anders Mørk

Christian Gøtterup
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SIF Frederikshavn Golf
Så går sæsonen på held, men vi ser tilbage på en god sæson.
Vi har spillet i Sæby, Hirtshals, Læsø, Frederikshavn og Sindal.
Søndag den 9. september blev der afholdt klubmesterskab på Frederikshavn Golfklubs bane:
Vinder af damerækken blev Ulla Skov og
vinder af herrerækken blev Henrik Thomsen.
I forbindelse med DMI 100 års jubilæumsstævne blev der afholdt Forbundsmesterskaber i golf
den 12. og 13. september på Sæby og Dronninglund Golfklubs baner, og her deltog vi med 8
medlemmer.
Ulla Skov fik en flot 3. plads i damerækken.

Britta Thomsen

Vinderne med deres pokaler.
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SIF København Skydning
DANMARKSMESTRESKABER PÅ PISTOL 2018
DANMARKSMESTER PÅ SPORTSPISTOL MILITARY RAPID FIRE
og
STANDARDPISTOL

Pia Villemoes SIF KBH
DANMARKSMESTRER PÅ GROVPISTOL og
MILITARY RAPID FIRE
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John Errebo, John Jensen og Thomas Trap
Søværnets Idrætsforening København deltog i Danmarksmesterskaberne i pistolskydning på
Vestereng Skyttecenter i Aarhus den første weekend i september, hvor grovpistolholdet vandt
DM på grovpistol og den nye civile disciplin Military Rapid Fire. John Errebo vandt sølv på
Military Rapid fire og Thomas Trap vandt bronze på Grovpistol og Military Rapid Fire.
De tre ”drenge” og Pia fik alle den mest fornemmeste medalje med hjem
”DIF medaljen”
En god afslutning på sæsonen for SIF KBH pistolskytter.

Kresten Trap

SIF KBH skydeudvalg
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SIF Frederikshavn Cykling
SIF Frederikshavns Cykeludvalg til DMI Forbundsmesterskab i Landevejscykling.
Så har vi, 6 friske pedalekvilibrist, været i Skive og vist farverne, og det har vi gjort med ære og
succes. I forhold til hvor få vi deltog fra SIF Frederikshavn er medaljehøsten eksorbitant fin.
Vi deltog i et yderst veltilrettelagt stævne, hvor Skive Kasernes Idrætsforening havde udvalgt en
fantastisk god og varieret rute med mange små stigninger, nedkørsler og mange sving, meget
flot rute velafmærket med skilte og flagposter.
Samlede resultatlister kan findes på Run2u hjemmeside (http://www.run2u.dk).
Her vil jeg ønske vore egne ryttere tillykke med de flotte resultater:
Michael T. Flagstad vandt suverænt Enkelstarten i klassen SuperVeteran, et meget flot og
overbevisende resultat, med 4 min. ned til nr. 2 og en gennemsnitshastighed på 37 km/t.
Desuden præsterede vi en 5., 6. og 9. plads i andre klasser. Alt i alt et flot resultat af en flok
sømænd.
For linjeløbets vedkommende hjemtog vi en flot 3. plads i klassen SuperVeteran, ved JørnPeder Larsen som brugte 01:49:57 for at køre de 75 km. og kun 2 sek. efter nr. 2. Jørn-Peder
holdt en gennemsnitshastighed på 36 km/t.
Vi løb også med en 11., 12., 6 og 23. plads i andre klasser.
For holdmesterskabets vedkommende kom man heller ikke uden om SIF Frederikshavn med en
enorm flot 2 plads i klassen Super Veteran ved Jørn-Peder Larsen og Knud Lundegaard.
Alt i alt et godt stævne med fint cykelvejr og en flot medaljehøst til SIF Frederikshavn. Vi må
anse vores deltagelse som tilfredsstillende, uagtet at det ville havde været dejligt, hvis vi havde
været flere deltagere fra SIF Frederikshavn.
En stor tak og tillykke til alle som deltog, skal der lyde fra formanden.

Henrik Hugger

Martin på ruten i fin stil.
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Seks gæve syklister.

Michael 1. præmie

2. plads i holdkørsel Jørn-Peder og Knud
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SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING
KØBENHAVN
Julen 2018

INDBYDER TIL JULEFEST
i
Marinekaserne Holmens cafeteria
søndag d. 2. december
kl. 1300 - 1700

(HUSK at opgive barnets alder)
Priser inkl. kaffe og æbleskiver:
Børn (t.o.m. 14år) 100 kr.
Voksne
50 kr.
Billetbestilling senest fredag d. 16. november på mail til: kristen.trap@gmail.com
INFO: Mobil 25164228
Smørrebrød kan bestilles og betales sammen med billetbestilling:
3 stk. flotte smørrebrød:
75 kr.
3 stk. flotte smørrebrød + ostemad: 90 kr.
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