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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 i foråret 2018 lavede 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.
Som I kan se er det et tyndt blad denne gang, hvis I ikke sender historier og billeder, så er der
ikke noget at berette. Og så mister bladet måske sin værdi og berettigelse?

Claus Gustafsen
Nummer/Periode
1 - FEB 2020
2 - JUN 2020
3 - OKT 2020

Deadlines for Marineidræt 2018/19
Til Redaktøren
07 FEB 2020
05 JUN 2020
18 SEP 2020

Udkommer
Uge 09
Uge 26
Uge 43
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Søværnets Idrætsforeninger Lederpris
Ved velkomstmøde og skippermøde til Forsvarsmesterskaberne i sejlsport på Nyholm, Holmen
tirsdag d. 27. august mødte formanden for SIF Klaus Hjorth op og tog ordet:
Jeg er kommet i dag for at en uddele en pris og indstillingen er med følgende motivering.
Sportsmanden som her indstilles har gennem mange år virket som aktiv idrætsudøver på
mange plan, lige fra det nære lokale til det internationale topniveau.
Han har som leder for et SIF udvalg, udvist store lederevner, hvilke han har udnyttet til fulde,
idet han udover sit virke i SIF, ligeledes med stor entusiasme har virket som en koordinerende
kraft mellem den frivillige og den tjenstlige idræt.
Han har evnet at planlægge og organisere idrætsstævner på alle niveauer, lige fra lokale
klubmesterskaber, over Nordiske, Europæiske til CISM verdensmesterskaber.
Sportsmanden har på alle plan i SIF organisationen arbejdet for at udbrede interesse og
kendskabet til SIF, samt markedsført mulighederne i udvalgene.
Han har revolutioneret kommunikationen mellem ledere og medlemmer i SIF på alle niveauer.
Modtageren af Søværnets Idrætsforenings Leder pris er:
SIF webmaster, bestyrelsessuppleant i SIF KBH og Formand i SIF KBH sejlsportsudvalg
Christian Gøtterup

Christian Gøtterup med prisen og Formanden for SIF Klaus Hjorth
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SIF bestyrelse

Referat fra SIF Årsmøde
26. april 2019
Årsmødet blev afholdt på Søværnets Skole, Centerfor Våben, Sjællands Odde.
Bestyrelsesmedlem Kristen Trap (KT) bød velkommen.
KT meddelte, at Leif Hartmand, bestyrelsesmedlem i SIF KBH og mange årigt aktivt medlem af
SIF var gået bort i en alt for ung alder. KT anmodede årsmødet om at ære Leif med et minuts
stilhed.
Efter et minuts stilhed fortsatte årsmødet.
ÆRE VÆRE LEIFS MINDE.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget 2019
5. Kontingentfastsættelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
KT foreslog på bestyrelsens vegne Søren Munk Madsen (SMM), som accepterede valget.
Dirigenten konstaterede at årsmødet i henhold til vedtægterne var indkaldt som beskrevet og
dermed lovligt. Der var 11 stemmeberettigede medlemmer.
Willy Kristiansen markerede og anførte, at han mente, at KBH ikke var berettiget til at deltage i
årsmødet og heller ikke havde stemmeret.
Dette udsagn udsprang af de nye vedtægter som KBH vedtog på deres ekstraordinære
generalforsamling.
KT anførte at SIF KBH ikke har meldt sig ud af SIF, og dermed stadig er en del af SIF og
berettiget til at deltage i SIF Årsmøde.
Dirigenten konstaterede på baggrund af en kort drøftelse, at ingen afdelinger havde meldt sig
ud, og dermed var alle de tilstedeværende berettigede til at deltage i årsmødet.
2. Beretning ved Formanden
I formandens fravær læste KT formandens beretning op.
Generelt:
Med denne beretning for foreningsåret 2018, ønsker Søværnets Idrætsforening (SIF) først og
fremmest at takke de mange frivillige ledere, som i årets løb har medvirket til at fremme idrætten
inden for Forsvarsministeriets område. 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 2018.
Det var også året hvor DMI kunne fejre 100 år. Det skete med flere fællessportsstævner rundt
i landet. Der blev holdt reception og jubilæumsmiddag, hvor SIF var repræsenteret ved begge
arrangementer.
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Mødeaktivitet:
Den har været meget sparsom i det forgange år, hvilket ikke bør gentage sig. SIF bestyrelse må
erkende, at hovedparten af de vedtægtsbestemte møder ikke har været afviklet.
Afdelingerne:
Det lader til at der stadig er god aktivitet i afdelingerne Aarhus har dog set sig nødsaget til at
nedlægge Badmintonudvalget efter seneste udflytning af personel til Karup.
Men ellers ser det positivt ud rundt i afdelingerne.
Idrætsstævner:
Center for Militær Fysisk træning (CMT) har afviklet Open Nordic Military Championship og
forsvarsmesterskab i sejlads med SIF KBH Sejlsportsudvalg som arrangør.
SIF KBH Golfudvalg har stået for afvikling af SIF landsmesterskab som blev afholdt i Korsør.
En stor tak til SIF KBH’s udvalg for at stå for disse arrangementer.
Medlemskontrol:
Per 31 december 2018 ser tallene ud som følger: Tallene i parentes er 2017
Løntræk
1211
(1283)
Bank
342
(332)
Æresmedlem
14
(14)
I alt
1567
(1629)
Det går desværre den forkerte vej, men der er mange der er gået på pension i løbet af
året. Personer som vi har nydt godt af, da de ikke har været aktive i nogen udvalg. Det er
konstateret, at flere medlemmer under SIF har skiftet forening uden selv at have givet tilsagn
om dette.
SIF KBH som er mest berørt, følger op på disse uregelmæssigheder over for DMI, når det bliver
opdaget.
Mediedækning:
SIF er på Facebook, men der er desværre ikke den store aktivitet.
Hjemmeside kører rigtig godt og husk nu at sende til webmaster, når I har noget der kunne have
interesse for de andre afdelinger.
Husk også at sende til redaktøren for Marineidræt, så der hver gang kan være et repræsentativt
blad for hele SIF.
Ærestildelinger:
Det er blevet til to tildelinger i 2018.
Lars Eriksen, afgående formand SIF FRH er blevet tildelt SIF guld emblem
Knud Iver Svendsen SIF FRH Sportsfiskeri er blevet tildelt SIF Sølvemblem
DMI:
DMI kunne fejre 100-års jubilæum i 2018. Det blev blandt andet markeret med flere
fællesstævner hen over året
SIF var involveret i afvikling af flere at disse sportsevents.
SIF FRH var medarrangør af stævnet som blev holdt i Nordjylland.
Her stod de for afviklingen af Golfturneringen.
SIF KBH stod for afviklingen af Jubilæumsstævne i skydning
En tak skal lyde til begge afdelinger for, at vi fremstår som en del af DMI
Vi havde idrætsudøvere med til flere af disse stævner, men gode resultater.
Fremtid:
Der er ved at opstå en splittelse i SIF.
Vi skal have genfundet den samhørighed der tidligere har hersket i SIF.
Der skal igangsættes en proces der skal genskabe den samhørighed, og SIF skal opdateres
så vi følger med tiden ift. DMI/DIF og forsvarsministeriets område, som jo er vores formål at
arbejde med idræt inden for.
Hvordan det lige præcis skal ske, vil formanden drøfte med bestyrelsen ved det førstkommende
bestyrelsesmøde.
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Nyholm:
SIF KBH arbejder med at få den bedst mulige løsning for fremtiden på Nyholm. Umiddelbart
sker der ikke nogen ændringer før 2023.
Der er en proces i gang under Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse, som SIF KBHbestyrelse følger og deltager i diverse møder for at påvirke processen til fordel for den idræt vi
aktivt har på Nyholm.
Formanden vil gerne takke SIF bestyrelse for samarbejdet i årets løb, med ønsket om fortsat
godt samarbejde.
Herefter blev beretningen taget til efterretning
3. Regnskab til godkendelse
SIF Kasserer Torben Tvevad Kjærulff (TTK) fremlagde regnskabet.
Årets resultat blev et minus på 56 ts kr. mod et budgetteret underskud på 78 ts kr. TTK
forklarede, at det primært skyldtes manglende kontingentindbetalinger. Regnskabet vil fremover
blive lagt på SIF hjemmeside.
Regnskab blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget
Budget for 2019 blev fremlagt.
Bestyrelsen fastholder en politik om langsomt at reducere foreningens egenkapital.
Bestyrelsen forventer at det indledningsvis vil ske ved et årligt underskud på omkring 50.000 kr.
Egenkapitalen er pr. 31. december 2018 på godt 1.3 mio. kr.
Budget for 2019 udviser et budgetteret underskud på 70.000 kr.
Bestyrelsen har bl.a. øget tilskuddet til idrætsaktiviteter med ca. 20.000 kr.
Bestyrelsens forslag til budget 2019 blev taget til efterretning.
5. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen anbefalede at fastholde nuværende kontingent på 25,52 kr. pr. md. ved løntræk og
306,25 kr. ved bankoverførsel.
Dette blev enstemmigt vedtaget
Dirigenten anmodede om en kort pause.
Efter pausen oplyste dirigenten, at Årsmødet fortsætter som et fællesskab med behandling af
de indkomne forslag. Årsmødet besluttede, at bestyrelsen og dermed de fire afdelinger skal
forsøge at udarbejde et udkast til nye vedtægter for SIF inden udgangen af 2019. Forslaget skal
behandles af DMI Lovudvalg så betids, at det kan behandles på SIF Årsmøde 2020.
6. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har modtaget tre forslag til behandling.
Forslag 1. Forslag til oprettelse af afdeling SIF ODSHERRED.
Forslaget var, at der skal oprettes en afdeling med navnet SIF ODSHERRED. Årsmødet fandt
at SIF ODSHERRED vil blive for lukket i forhold til medlemsskaren, og at betingelserne for
afdelingen var for uklare. På baggrund af debatten besluttede dirigenten ikke at sætte forslaget
til afstemning. Forslaget skal behandles i SIF bestyrelse under inddragelse af forslagsstilleren.
Forslag 2. Forslag til nye vedtægter for SIF og dermed de 4 foreninger, benævnt afdelinger i de
nuværende vedtægter, som er medlem af SIF.
SIF KBH havde i henhold til vedtægterne fremsendt et forslag til nye vedtægter for SIF.
Forslaget vil i henhold til SIF KBH gøre SIF lovlig og troværdig overfor DMI og dermed DIF,
ved at ændre status de fire nuværende afdelinger tilbage til at blive selvstændige foreninger.
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Forslaget fastholder kontingent- og medlemsstyring i SIF.
Der var en drøftelse af forslaget før det blev sendt til afstemning. For forslaget stemte 6. Da
vedtægtsændringer skal vedtages af minimum 2/3 af de stemmeberettigede, svarende til 8
stemmer ud af 11 stemmeberettigede, blev forslaget ikke vedtaget.
Forslag 3. Solidaritet i SIF, Solidaritet mellem de 4 SIF Foreninger, Solidaritet mellem
Idrætsudvalgene og Solidaritet mellem Idrætsudøverne.
J. P. D. Andersen fremlagde forslaget mundtligt.
Punktet fremsættes, med henblik på at pålægge SIF bestyrelse, at arbejde videre med
efterfølgende punkter, så der til Årsmødet 2020, kan fremlægges et sæt bestemmelser for
solidariteten, på alle plan:
- SIF, SIF Foreninger, Foreningernes Idrætsudvalg og den enkelte idrætsudøver.
1. Er vilkårene for at dyrke idræt fuldt med tiden?
2. Er vilkårene for at dyrke idræt ens for idrætsudøverne?
3. Er vilkårene retfærdige?
4. Skal vi ændre fordelingen?
5. Skal der sættes grænser?
6. Er vi naive?
Der var en drøftelse af forslaget før det blev sendt til afstemning. For forslaget stemte 8. 3
undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget.
7. Valg af formand:
Formand Klaus Hjorth havde oplyst at han var villig til genvalg. Han blev genvalgt med
akklamation.
8. Valg af revisor or revisorsuppleant:
Revisor Kent Ravn ej på valg.
Revisor Steen Rørbæk på valg – Steen Rørbæk ønskede oprindeligt ikke genvalg, men p.b.a.
Årsmødets opbakning accepterede Steen Rørbæk genvalg.
Revisorsuppleant Gert W. Hansen ej på valg.
9. Eventuelt
SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGSLEDERPRIS 2019 tilfalder Christian Gøtterup. Da
Christian var ikke tilstede vil prisen blive overrakt ved en senere lejlighed.
Dirigenten takkede for god ro og orden!
KT takkede dirigenten for kompetent styring af årsmødet og overrakte et par flasker som tak.
Årsmødet sluttede med et trefoldigt leve for SIF.

Torben Tvevad
Kjærulff
Referent
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Søren Munk
Madsen
Dirigent

SIF København Skydning
Flotte resultater af SIF KBH skytter til DMI Forbundsmesterskaber.
DMI Forbundsmesterskaber 2019 blev afviklet på Viborg Skyttecenter. Stævnet var endnu en
gang planlagt afviklet sammen med politiets Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber.
Den første dag (søndag) fra kl. 0900 startede skydningerne og sluttede ca. kl. 1600. Dagen
blev afsluttet med kammeratskabsaften i kantinen på Viborg politistation. En hyggelig
kammeratskabsaften sammen med politiets tilmeldte, med ca. 50 til spisning. Skydningerne
fortsatte fra kl. 0900 mandag.
Vores bedste dameskytte Pia Villemoes vandt sportspistol

.
Derudover blev Grovpistol-holdet, bestående af Thomas Trap Hans Nielsen og John Jensen,
nummer tre for hold. Derudover vandt Pia og Dorte fra SIF KBH holdkonkurrencen på
sportspistol

.
Åben klasse på grovpistol blev vundet af Hans Nielsen og John Larsen blev nr.2

Kristen Trap

SIF KBH Skydeudvalgsformand
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SIF København Sejlsport

Forsvarsmesterskabet i sejlsport 2019
SIF KBH sejlsportsudvalg og OPLOG Korsør var i år arrangør af Forsvarsmesterskaberne i
sejlsport.
Medaljørerne blev fundet efter 12 sejladser der blev gennemført over 3 dage i farvandet ud for
Trekronerfortet i København.
Første dag, tirsdag, var meget varm op imod 30° C og lette vinde om formiddagen, så der blev
kun gennemført 2 sejladser, hvorefter vinden helt døde omkring kl. 1400, så videre sejlads blev
opgivet kl. 1530.

Fugl på kapsejladsbanen
Anden dag onsdag, startede bedre, så 2 sejladser blev gennemført inden frokost, hvorefter
vinden døde igen.
I stedet passerede et gevaldigt uvejr med styrtregn, lyn og medfølgende kraftige tordenskrald.
Sejlerne slap nådigt med et kort regnskyl, idet uvejret først passerede hen over København,
hvor vi kunne se at styrtregnen væltede ned og dernæst passerede østpå ud over Øresund.
Lige så snart uvejret var forbi kom vinden igen og sejladserne kunne fortsætte.

1 minut til start
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Resten af dagen blev der gennemført yderligere 6 sejladser, hvorefter sejlerne kunne sætte
kursen mod Nyholm, hvor den traditionelle grillaften ventede.
Alle havde derefter en hyggelig aften, hvor dagen sejladser blev endevendt, og hvor gode
kontakter blev skabt mellem personel i både operative enheder og styrelser, samt stabe og
myndigheder blev skabt.
Tredje dag, torsdag, skulle der så kun gennemføres 2 sejladser og det var godt der ikke var
flere.
Første sejlads foregik i vind på 4 m/s, men under sidste sejlads, som var berammet til 4
omgange, drejede vinden, så banen måtte justeres flere gange og til sidst måtte sejladsen
afkortes, da vinden dødede helt. Sejlbådene måtte slæbes hjem og alle var i havn omkring kl.
1230.
Resultat:
1. Forsvarsmester blev Patrick, Henriette og Jens
2. Sølvmedaljevinder blev Peter ”Mulen”, Lisbeth og Ole
3. Bronze gik til Thor, Trine og Peder

Fra venstre: Ole, Peter, Lisbeth, Jens, Patrick, Henriette, Trine, Thor, Peder og Formanden for
Søværnets Sejlsportsudvalg KK Stig Kastberg.
Tillykke til de dygtige sejlere.
8 af de 9 medaljetager er medlemmer af SIF KBH sejlsport, men kommer fra forskellige værn og
myndigheder i Københavnsområdet, Ja faktisk fra hele Sjælland og endda et enkelt medlem er
fra Aalborg.
Lidt trist, at det snart er et par år siden, at vi har set deltagere fra SIF udvalgene i Frederikshavn
og Aarhus. Vi håber, der fortsat sker sejlads aktiviteter i disse udvalg også, så vi snart ser
repræsenter fra de to SIF udvalg også.
Vi takker OPLOG Korsør, herunder især Havnetjenestens personel i København, samt tak til
de pensionister, der gør det muligt, at klargøre, søsætte både til mesterskaberne, gennemføre
mesterskaberne, samt efterfølgende afrigge og iland tage sejlbådene.

Christian Gøtterup
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Landsmesterskab i Golf
45. Landsmesterskab i golf.
Den 28-29 august 2019 spillede 25 deltagere fra Søværnets Idrætsforening det årlige
landsmesterskab i Korsør. Alle fire golfudvalg var repræsenteret, og dels var det som altid
hyggeligt at være sammen med venner og kolleger fra hele landet, dels var der spænding til det
sidste om, hvem der skulle løbe af med mesterskabspokalen i år.
De første spillere slog ud klokken 1000, og spillet flød fint på den restaurerede bane, hvor flere
huller bød på nye og gode oplevelser. Vejret var i top, humøret højt, greens i flot stand, fairways
veltrimmede og roughen så jeg ikke meget til. Vi brændte banen af.
De fleste deltagere var om aftenen indkvarteret i flådestationens pæne lukaffer, og onsdag
aften gik den i wienersnitzel med det hele til en festlig kammeratskabsaften i den blå sal. Tak til
køkkenet i Korsør for som altid dejlig mad og god betjening.
Sidste års mester, Jens Gall Jørgensen fra SIF KBH, kæmpede bravt for en gentagelse, men
nåede ikke med i den blandede førerbold på andendagen, hvor Århus (Torben Kjærulff) med 83
slag, Korsør (Carsten Morgen) med 84 slag og København (Anders Rasmussen) med 85 slag,
slog ud på hul 1 til gunstarten klokken 0900.
Fem timer senere var vinderen fundet, og på billedet ses årets landsmester i SIF Golf Torben
Kjærulff med den velfortjente pokal.
Stor tak til ProSafe, der igen i år sponserede flotte præmier til både mesterskabsrækkerne,
stablefordturneringerne og tættest på flaget. Og tak til alle jer, der rejste fra alle landets hjørner
for at bidrage til, at også det 45’ende Landsmesterskab blev en forrygende oplevelse – både på
det sportslige og på det sociale plan.
Vi ses næste år – i Korsør.

Deltagerne ved SIF Landsmesterskab i golf 2019.
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Årets landsmester, Torben Kjærulff ønskes tillykke med pokalen af stævnelederen, Thomas
Grønlund (SIF KBH)

Thomas Grønlund
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SIF København Skydning
DANMARKSMESTRESKABER PÅ PISTOL 2019

Pia Villemoes SIF KBH
DANMARKSMESTER PÅ SPORTSPISTOL OG MILITARY RAPID FIRE
DANMARKSMESTRER PÅ STANDARDPISTOL OG SPORTSPISTOL HOLD

Thomas Trap John Errebo

John Jensen

Søværnets Idrætsforening København deltog i Danmarksmesterskaberne i pistolskydning
på Vestereng Skyttecenter i Aarhus den første weekend i september, hvor Herre pistolholdet
vandt DM på Standardpistol og Sportspistol. Thomas Trap vandt bronze på Grovpistol samt
Standardpistol.
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Vores nye medlem Julius Trap på næsten 12 år var også med til DM.

SIF KBH skydeudvalg
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn
Referat af generalforsamlingen i søværnets Idrætsforening afd. Frederikshavn afholdt den 12. marts
2019
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af kasserer:
a. Kasserer Thomas Jensen På valg (modtager genvalg).
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Næstformand Paw Nielsen På valg (modtager genvalg).
b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen Ikke på valg.
c. Bestyrelsesmedlem Marian Vestergaard På valg (modtager genvalg).
d. Suppleant Pia Grøndal På valg (modtager genvalg).
e. Suppleant Palle Pedersen Ikke på valg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor Thorkild Carlsen Ikke på valg.
b. Revisor Viggo Nielsen På valg (modtager genvalg).
c. Revisor-suppleant Ken Normann Ikke på valg.
8. Eventuelt.
Næstformand Paw Nielsen bød de 33 fremmødte velkommen og gik straks i gang med dagsorden punkt
1 valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bent Råbjerg som blev valgt uden modstander.
Bent gennemgik dagsorden og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2
Næstformand Paw aflagde årsberetning
”Min første årsberetning som formand for Søværnets Idrætsforening, afdeling Frederikshavn (SIF FRH),
og så kan jeg ikke engang være fysisk tilstede, det beklager jeg. Men I skal ikke snydes for en fortælling
og derfor har jeg allieret mig med næstformanden.
Jeg overtog på posten som formand for SIF FRH, i marts 2018, efter Lars Eriksen. Og sikke et par
fodspor at følge i. Siden da er jeg dog flyttet med familien til Grønland og gør i dag tjeneste ved Arktisk
Kommando, i Nuuk. Det gør det lidt mere udfordrende, men aftalen med bestyrelsen i SIF FRH er, at jeg
bliver på posten, hvis det kan lade sig gøre trods distancen. Og ja, det er derfor jeg ikke er her i aften.
Det er ikke en optimal løsning, og det forhindrer mig i at være så synlig som jeg godt kunne tænke mig at
være. Men forhåbentlig kan jeg tage revanche, når jeg kommer retur til Nordjylland.
Sidste år kunne Lars se tilbage på et 2017, der havde været præget af meget regn, det kan vi næppe
sige at 2018 var. 2018 vil formentlig blive husket som en dejlig varm sommer, måske ville nogen endda
sige lige lovlig varm, men det betyder, at der har været rig lejlighed for mange af udvalgene til at komme
ud i deres elementer, det være sig på havet, på petanque- eller golfbanen, på landevejen, hvad end det
måtte være på cykel eller med løbesko og ikke mindst tage på havet for at fiske - men det vil udvalgene
selv få mulighed for at berette mere om senere.
SIF FRH sæson blev for alvor skudt i gang på havnen den 17. april i forbindelse med den fælles
standerhejsning ved klubhuset. Flere fra bestyrelsen havde brilleret med et flot opsætning med pølser
og brød fra grillen og lidt vådt til ganen. Det var vi mange der nød godt af, ikke mindst mine to børn, der
havde fornøjelsen af at være med - kan lige så godt forsøge at præge dem i en tidlig alder.
Efter min vurdering, synes jeg, at der var en stor tilslutning til arrangementet og det var rigtig hyggeligt at
møde så mange af jer alle.
Traditionen tro vil der igen her i 2019 være fælles standerhejsning på havnen ved klubhuset tirsdag den
30. april. Jeg krydser fingre for godt vejr og at rigtig mange af jer vil møde op igen, så sæsonen kan
starte på bedste vis.
Min første repræsentantskabsopgave for SIF FRH var i forbindelse med Orienterings- og
Repræsentantskabsmødet i Middelfart i starten af april. Der var omkring 100 deltagere fra Forsvarets
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respektive idrætsforeninger samlet. Et godt sted at møde mange af de andre, udveksle ideer og blive
inspireret.
Et af de helt store emner på mødet var veteranerne. Skadede veteraner, der har brug for mulighed
for tid og rum til at gøre tingene i deres tempo - en såkaldt SAFE ZONE. Der blev lagt op til, at vi alle
skal finde plads i vores foreninger til separate veteran-arrangementer/SAFE ZONE. Det er noget af det
jeg godt kunne tænke mig, at vi fremover fik mere fokus på. Jeg ser muligheder i vores afdeling her i
Frederikshavn. Sidder I og tænker, at det lyder som alle tiders ide, så hold jer ikke tilbage, skriv endelig
og del jeres tanker.
RIDE4REHAB - er endnu et projekt, der igen i år virkelig fik markeret sig rundt i hele landet, da de i
sensommeren cyklede igennem landet, startende i nord, hvor også flere fra SIF FRH cykelhold deltog.
Endnu et tegn på, at der er stor fokus på fysisk og psykisk skadede veteraner, hvilket er særdeles
positivt efter min mening. Lad os alle bidrage i det omfang, der kan lade sig gøre.
Orienterings- og Repræsentantskabsmøde i 2019 forløber over to dage fra den 5. til 6. april i Middelfart.
Den ”store” SIF bestyrelse har ikke været meget samlet i løbet af 2018, men første gang jeg mødte de
andre formænd, var i forbindelse med SIF årsmøde på Sjællands Odde den første weekend i maj. Også
her var der god opbakning fra Frederikshavn, det var en fornøjelse.
I år skal der igen være samling og det kommer til at foregå den 26.-27. april på Sjællands Odde og der
er igen brug for fuld opbakning fra FRH.
JUBILÆUMSÅR
Dansk Militær Idræt (DMI) kunne i 2018 fejre 100-års jubilæum. Det kom naturligvis også til at fylde
ved samlingen i Middelfart. DMI havde i 2018 arrangeret flere regions-jubilæums-mesterskaber, hvor
Frederikshavn var bidragsyder i forbindelse med Golf-turneringen i september. (mon ikke GOLF kommer
ind på det i deres indlæg?)
Medlemmer fra SIF FRH har også været repræsenteret ved flere af disse jubilæumsstævner og har
høstet hele 10 podiepladser i løbet af året. Der skal lyde et stort tillykke til:
Mariann Vestergaard, Morten Hansen, Kasper Brink, Jesper Dige, Carsten Hjort, Jørn-Peder Larsen,
Tom Jeppesen, Michael Flagstad, Knud Lundegaard, Ulla Skov og til sidst også mig selv. Det er virkelig
godt kæmpet hele vejen rundt, lad medaljehøsten fortsætte i 2019.
Selvom der har været flot deltagelse, til flere af årets konkurrencer, opleves der desværre stadig
udfordringer for Forsvarets ansatte medarbejdere (især civile). Det er ikke alle, der kan få fri til at deltage
og det er utrolig ærgerligt. Der er virkelig brug for de frivillige foreninger og medlemmerne, og deltagelse
er en måde at få lidt igen - derfor er der brug for samarbejde fra cheferne. Husk at sunde medarbejdere
er glade medarbejdere, så cheferne har alt at vinde ved at give jer/os medarbejdere mulighed for at
deltage.
Jubilæumsåret blev afsluttet med en stor fest på Sjælland med deltagelse fra blandt andet Kongehuset.
Søværnets Idræts Forening gav et fælles gavekort på 10.000,- til Dansk Militær Idræt.
MEDLEMSSTATUS
SIF FRH har pr. 31. december 2018 510 medlemmer. Det er desværre igen et fald på ca. 40 medlemmer
i forhold til 31. december 2017. I tre udvalg er der dog sket en stigning i medlemstallet, det er
positivt. Men det betyder, at der er brug for, at alle hjælper til for at stoppe nedgangen. Alle skal være
ambassadører for alle udvalg og ikke kun tænke inden for eget. Der skal lægges flere kræfter i at få os
gjort endnu mere synlige på blandt andet garnisonens opslagssteder og hjemmesider. Del gerne jeres
erfaringer og gode ideer til, hvordan vi kan ramme flere og bredere i vores netværk.
Marineidræt bliver ikke længere trykt i så stort et omfang som tidligere, men det er til hver en tid også
tilgængeligt online, derfor skal I ikke holde jer tilbage med at skrive i bladet. Der er god spalteplads, så
der er virkelig mulighed for at kunne dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden på kryds og tværs
af landet. Husk at abonner på hjemmesiden så I får besked ved nye indlæg.
SÅ; hold jer ikke tilbage, send input til Christian Gøtterup så snart I har noget, I ønsker at dele. Intet er
for småt, hvis I holder en hyggelig søndags samling på golfbanen, mødes til en cykeltur eller som FISK,
der netop har et godt indlæg om deres fisketur til Otra. Rigtig godt.
SIF FRH har fortsat et bredt udvalg af muligheder (flere end 10 udvalg). Og selvom der er opbakning i
de enkelte udvalg, er der altid plads til flere. Også for de af vores kollegaer, der går på pension. Det kan
være endnu en måde at bevare noget af tilknytningen til gamle kollegaer og komme ud hjemme fra.
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ÅRET DER KOMMER
Efter et meget turbulent 2018, med mange stævner, vil 2019 næppe være præget af helt den samme
stævneaktivitet. Men det skal endelig ikke holde jer tilbage fra at deltage i de stævner, der måtte komme.
Jeg ved, at de første indbydelser allerede er sendt ud. Lad 2019 været året, hvor I arrangerer flere
sociale sammenkomster og får lavet mere fællestræning.
ØKONOM
Jeg vil kun nævne økonomien for 2019 ganske kort.
Budgettet for 2019 lod vente på sig. Vi støtte på de første udfordringer tilbage i november/december,
hvor SIF FRH desværre ikke havde mulighed for at deltage i det store budgetmøde. Men med en del
skriveri frem og tilbage, er der for ganske nylig kommet endelig godkendelse fra alle afdelingerne.
Som I gerne skulle have modtaget en mail om i sidste uge, har alle udvalg igen i år fået det ansøgte
beløb. Det skyldes ikke mindst, at I er blevet gode til at formidle de tildelte ressourcer og forstår at
planlæg jeres sæson, og derfor har realistiske forventninger når I kommer til budgetmøde. Tak for det.
UDVALGENES BERETNINGER FRA ÅRET DER GIK OG ÅRET DER KOMMER
Aerobic-spinning/ Badminton/ Bowling/ Floorball/ Cykling/ Golf/ Løb-Svømning/ Petanque/ Sejlsport/
Skydning/ Sportsfiskeri.
Aerobic og Spinning afdelingen afholdt generalforsamling d. 19. februar 2019.
2018 har været et godt år. Der har været godt gang i Spinning cyklerne og på gymnastikgulvet. Louise
havde gymnastikholdet i foråret, men på grund af hedes nye job, delte Louise og jeg holdet imellem os i
efteråret. Det gik faktisk fint.
Louise har trukket sig yderligere. Det har så resulteret i at jeg har gymnastikholdet nu, men kan trække
på hjælp fra Louise, hvis jeg ikke kan en uge.
Spinning-holdet kørte fint i foråret og efteråret. Dog mistede vi 5 cykler sidste år, da jeg bad om at få
dem repareret. Og det er et problem nu. Jeg har et fuldt spinning-hold, og der står fire på venteliste til at
deltage.
Så jeg har bedt om, at vi kan blive normeret med flere cykler.
Men det er utroligt, at man bare kan smide fem cykler væk, uden at det får nogen følger.
Vi havde et par gode arrangementer sidste år. Vi var på Det Gule Pakhus i foråret, hvor de lavede en
lækker trerettersmenu til os. Og til jul var vi på Smørgåsen. Her indtog vi en meget lækker julebuffet.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer alle for et godt år.
Bestyrelsen består af:
Formand
Tommy B Pedersen
Næstformand
Kenn H Kristoffersen
Kasserer
Palle K Pedersen
Revisor
Bertil K Olsen
Suppleant
Margit Mortensen
Suppleant
Rene S Pedersen
SIF Floorball beretning Generelforsamling SIF12/3-2019
Så gik der endnu et år for SIF Floorball. Et år hvor de fleste eftermiddage om fredagen er blevet brugt til
at spille lidt bold i hallen på sergentskolen. Jeg tror kun der har været 4-6 fredage, hvor vores tid ikke er
blevet brugt.
Desværre er det ikke blevet til så mange kampe mod andre hold i året som er gået. Her kan jeg nævne
vores årlige turnering med klubber fra Frederikshavn og omegn. Desværre blev det ikke til noget i
år, bestyrelsen fik ikke sat en dato tidligt nok, og så tog den ene dag den næste. Det blev besluttet til
generalforsamling den 8/3-19, at turneringen ikke vil genopstå.
Vi gik heldigvis ikke ud af 2018, uden en lille kamp eller mange. Vores årlig julearrangement fik et lidt
pift, og vi fik besøg af Flyvevåbnet og Jægerne. Jeg synes personligt, at dette var en rigtig god dag,
med masse af bold, og efterfølgende en hyggelig middag sammen. Dette er allerede besluttet, at det
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vil gentage sig i år. Samtidig satser vi også på at invitere flyverne og jægerne igen medio Maj og medio
september for at træne op til den store juleturnering.
Vi meldte os ind i Floorball Union, i håb om, at vi kunne melde os til nogle turneringer. Men desværre fik
vi meldt os ind på et skidt tidspunkt. Unionen står med stor gæld og det er først nu, at de er ved at finde
rigtigt fodfæste, styringsmæssigt. Det vi fik ud af det, var 10 nye stave og 20 bolde, som vi fik for sølle
500 kr. for. Så vi skal ikke brokke os. Bestyrelsen håber på at der kommer nogle turneringer snart, som
vi kan tilmelde os.
Desværre er det ikke en forening med mange medlemmer, vi har kun fået et nyt medlem i år. De fleste
fredage kommer der folk ude fra byen, som hjælper med at fylde godt op på banen, det er vi selvfølgelig
glade for. Bestyrelse har snakket en del om, hvad vi gør, for at vi får lidt flere medlemmer. Det vi er
kommet frem til, er synlighed. Derfor har vi lavet en plakat, som vores medlemmer vil hjælpe med at få
delt ud på flådestationen og skoler.
Vi i bestyrelse og medlemmer for SFFK, ser frem til et godt år, med masser af bold og godt humør
Cykeludvalget
Formanden afgav beretning hvori han opridsede årets gang i cykeludvalget samt hans forventninger for
året 2019.
Hele referatet kan ses på SIF hjemmeside Frederikshavn Cykling
Golfudvalg
Beretning 2018
Efter generalforsamlingen i januar var det et helt nyt udvalg der måtte i gang med planlægningen af den
kommende sæson med egne turneringer og afvikling af DMI-mesterskaber, efter et par møder var kursen
lagt.
Vi lagde ud i Sæby 22 april med 14 deltagere.
27 maj var det Hirtshals der blev besøgt ligeledes med 14 deltagere.
17 juni var det så den lange tur som i år gik til Læsø hvor alle 19 deltagere rigtig hyggede sig.
I slutningen af juni lagde Stensballegaard bane til Værnenes match hvor vi havde 2 deltagere med.
Efter sommerferien 15-16 august var der Søværnsmesterskaber i Korsør hvor vi ligeledes havde 2
deltagere med.
9 september var det så vores egne mesterskaber i Frederikshavn med 19 deltagere som resulterede
med Ulla Skov som klubmester for damerne og Henrik Thomsen for herrerne.
12-13 september var det så DMI 100-års jubilæums mesterskab som blev afviklet sammen med fodbold,
triatlon og feltsport med Aalborg kasernes IF. som hovedarrangør og en fin kammeratskabsaften på
Aalborg kaserne og os som arrangør af golfturneringen med 119 deltagere i Dronninglund og Sæby, her
vil jeg gerne takke begge klubber for et godt arrangement. Vi havde 8 deltagere med og det blev til en
fornem 3 Plads til Ulla Skov i damerækken.
Årets sidste turnering blev afviklet 7 oktober i Sindal.
Slutteligt vil jeg gerne takke udvalget og ikke mindst vores webmaster Thue for et godt samarbejde.
Løb - svømme udvalg
Her er Beretning fra SFLSK
Vi holdet generalforsamling den 1-3
5 medlemmer deltog
Vi er 11 medlemmer
Vi har i år haft løber med i følgende løb
Grundlovsløb
Ålborg halvmaraton
Gøteborg halvmaraton
Der svømmes hver mandag på sergent-skolen kl. 1600 til kl. 1700 Indtil 1 maj og opstart igen 1
september
Petanque
2018 er nu til ende og vi kan se tilbage med lidt blandede følelser.
Vi havde ved sidste generalforsamling aftalt at gøre en større indsats for at få nye medlemmer til
klubben. Efter arbejdsdagen, hvor banerne blev klargjort til kamp udarbejdedes et opslag vedr. FLS
OPEN, hvor der blev lavet reklame for vores hyggelige klub og petanquespil. Opslaget blev sat op på
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strategiske opslagstavler på Flådestationen.
Desværre kom der ikke noget ud af anstrengelserne og medlemmerne havde andre gøremål den dag vi
havde planlagt at afholde turneringen. Den blev derfor aflyst.
Så kom sommeren, og det var med fuld sol, ja der var så varmt, at det ikke var sjovt at spille.
De 2 grillarrangementer i juni og juli måned var dog som sædvanlig en stor succes med fint fremmøde
og lækker mad.
Vi var også godt repræsenteret ved strandpetanquestævnet i Ålbæk, men i år var der andre der løb med
pokalen.
Årets klubmesterskab var planlagt til at være en løbende singleturnering.
Det lykkedes at få afviklet herrer turneringen, hvor vinderen blev:Henning Jørgensen Tillykke
Til gengæld kom damerne ikke i mål og vi kunne desværre ikke kåre en vinder.
Som nogen nok har bemærket, er der kun sat et navn på vores pokaler i 2018, derfor har bestyrelsen sat
flere dage af til at afvikle vores klubmesterskab. Det vil I se på forslaget til aktiviteter for 2019.
Der har i 2017 og 2018 ikke været nogen interesse i at deltage i DGI petanqueturneringer fra
medlemmernes side, hvorfor det blev besluttet at udmelde klubben af DGI.
DGI takkede for samarbejdet og vi var meget velkomne tilbage, hvis interessen skulle komme for det.
Som året før blev afslutningsfest og julehygge slået sammen i december. Der var pyntet et vældigt
julebord og vi fik julemaden fra cafeteriet. Det var rigtigt godt.
En værdig afslutning på et lidt turbulent år.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og en god arbejdsindsats og jeg håber at
vores turneringer går lidt bedre i 2019.
SEJLSPORTS UDVALG
Vi begyndte året 2018 med fældes standerhejsning.
En lørdag i foråret tog en lille flok til Jerup her stod folkebåden dejlig tør i en af de store haller, det var
godt at se den efter 1 års dvale.
Vi gik straks i gang med bundmaling samt polering og var færdige godt frokost og så var der en lille
forfriskning og en pølse fra grillen.
Vores motorbåd SIF Polaris har igen givet problemer, det er nu ikke polaris der er problemet men
manglende bølgebryder der gør at havn bliver meget urolig og det giver skade på lak og glasfiber. Der er
et par fra fisk der er i gang med klargøring af den. Man kunne ønske sig en anden skrue, idet at skibet
sejler 2.5 knob i tomgang, det er en slæbe skrue og den trækker meget vand. Vi må se hvad de finder
udad og så finde midlerne.
I foråret blev folkebåden sat i vandet og til rigget.
Der blev sejlet nogle tirsdage, men vi deltog ikke i onsdags sejladserne i FRH sejlklub.
I starten havde vi nogle problemer med den nye påhængsmotor, da det er en 4 takts motor, må den ikke
løftes så højt op med skruen som vi plejer, da der så kommer olie i luftfilteret og så går motoren ud mår
man forsøger at give gas. (vi lære noget hele tiden)
Så kom der en kæmpe øvelse og så var det bare at få folkebåden væk, den kom over i FRH marina
uden beregning. Tak for det
Folkebåden er sendt på værft for at få repareret fordæk og noget træværk.
Når den kommer retur, skal vi se hvor meget vi selv skal gør for at hun er sejlklar.
Vi har haft mange udgifter til strøm her i klubhuset som LSE har påpeget, derfor er der blevet opsat en
luft til luft varmer pumpe for SIF midler, så håber vi at LSE er venlig stillet over for os, for vi kan ikke
undvære dette klubhus.
Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.
• Regnskabet 2018 blev gennemgået og godkendt.
• Der var kun indkommet forslag om uændret kontingent, som blev vedtaget.
• Ved valg til bestyrelsen var der genvalg på alle poster.
• EVT
Der var ønske om en mail kæde når der er arbejdsdag mm
Diskussion om vi skal forlægge folkebåden til Frederikshavn Marina, med den nye udvidelse af
FRH Havn er der blevet 2 sømil længere at sejle over til f.eks. Onsdagssejlads
Det vi nok give nogle begrænsninger i interessen for kapsejlads. Der undersøges om kajplads og
pris.
Vi tilmelder folkebåden til onsdagssejladserne
Foreslår at der holdes fældes standerhejsning den. 30. april kl. 1615
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Sif sportsfisk 2018/19
Så er endnu et år gået i Sif sportsfisk Frederikshavn. Året bød på hyggelige klubaftener, vejrets luner på
godt og ondt, nye tiltag og ideer, nogle blev sat i søen og andre ikke.
Lokalmesterskabet fra Skagen, en fast tradition hvor Knud Svendsen tog 1 pladsen og største fisk, blev
skarp forfulgt af Paw Nielsen og Jan Hørby og da vores nye tiltag Put n Take mesterskab senere på året
blev afholdt med pæn tilslutning og nogle hyggelige timer, var det igen Knud der var skarpest og tog
fisken og dermed 1 præmien (det skal vel ikke nævnes her at fisken først huggede på Jans forfang, men
da han lige et kort øjeblik var optaget af telefonsamtale, så valgte den at tage Knuds i stedet for)
Vi var en håndfuld med fra udvalget, til at indvie den nye Nordmole på Frederikshavn havn, i alt deltog
ca. 125 lystfiskere, det var en meget spændende dag og der er virkelig taget hensyn til lystfiskerne på
den nye mole.
Sommeren bød på det mest fantastiske vejr så vi havde Ejø og Sif Polaris på bølgen blå mere end
nogensinde før. En stor succes og vi har indkøbt stænger og et hjul, så det gør det hele lidt nemmere når
man skal låne båden, der er ligeledes planer om ekkolod inden sæsonstart her i 2019.
En del medlemmer havde i 2017 og 2018 snakket om Otra og ønske om gensyn med dette fantastiske
sted. Vi fandt midler og fik stablet en dejlig tur på benene. Per Sørensen et af vore nye medlemmer, har
lavet en fin artikel om turen i Marineidræt 2/19.
Året 2018 sluttede med julehygge og en sildemad.
Jeg vil her efter min beretning nævne at vi er i gang med et samarbejde med bestyrelsen i Sif
Frederikshavn, for at stable et arrangement på benene for at indvie den nye Sydmole her på
flådestationen, vi håber at vi ad denne vej kan skabe mere focus på SIF FRH og ikke mindst hvilke
muligheder der er indenfor nogle af udvalgene.
Vi er ved at samle en arbejds - planlægningsgruppe bl.a. for at drøfte hvor bredt dette arrangement skal
ud.
AFSLUTNING
Til slut vil jeg gerne sige tak for alles frivillige angegement, dette gælder medlemmer såvel som
udvalgsformænd og bestyrelsen, tak fordi I stadig bakker op om SIF FRH og er med til at holde gang
i foreningslivet. Det er meget let at glemme alle andre i en travl hverdag, men det er godt at se, at her
stadig er mange, der vil sig selv og hinanden i det gode fællesskab.
En lidt større tak skal lyde til især bestyrelsen, der har hjulpet mig rigtig godt på vej det første år. Jeg gør
det garanteret ikke let for jer, det er jeg klar over, men I klarer det rigtig godt. Og jeg er helt klar over, at I
laver et kæmpe stykke arbejde, og også noget af det jeg burde lave, i og med at jeg befinder mig 3.500
km væk.
Tusinde tak.
Og til allersidst vil jeg igen huske jer på den fælles standerhejsning den 30. april og så vil jeg ønske jer
alle et rigtig godt år 2019.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3: Regnskab
Thomas fremlagde regnskab og kommenterede enkelte poster som havde interesse f.eks.
generalforsamlingerne - baneleje - medlems arrangementer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Ad 4:
Forslag:
SIF Frederikshavns Cykeludvalg bestyrelse, vil foreslå SIF Frederikshavns bestyrelse at de iværksætter
en grundig undersøgelse af hvorvidt det er muligt, at Foreningen, og de underliggende sportsudvalg, får
mulighed for at modtage betalinger, og kan betale, ved hjælp af MobilePay, og fremlægger resultatet af
undersøgelsen på Generalforsamlingen den 12. marts som et debatforslag.
Dette for at lette betaling af kontingent, deltagerbetaling og andre normale bankforretninger, samt for at
spare Bankgebyrer.
Kasserer Thomas Jensen har kontakt til vores bank og forventer snarligt svar. Når svaret foreligger bliver
alle udvalg orienteret.
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Dirigenten afbrød mødet for en vigtig meddelelse
Thomas Jensen fik SIF GULD emblem - Se Marineidræt 2/19.
Mødet genoptages
Ad 5
Formanden var ikke på valg
Kasserer Thomas Jensen blev genvalgt
Ad 6:
Genvalg på alle pladser
Ad 7:
Genvalg på alle pladser
Ad 8
Spørgsmålet om medlemskab blev rejst.
SIF vedtægterne blev gennemgået vedrørende hvem der kan optages som medlem.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Næstformanden takkede dirigenten for god ledelse af mødet og takkede alle for fremmødte fordi de vil
bruge tid på den årlige generalforsamling og opfordrede alle til at støtte op om standerhejsningen den.
30. april.

Willy Kristiansen
referent

Willy giver Thomas emblemet
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SIF København Badminton
Efteråret har meldt sit komme med en del vand fra oven.
Det gør jo bare, at der er større grund til at komme indenfor og dyrke noget motion.
Sæsonen er godt gang og der venter mange gode og hårde timer forude.
Velmødt til endnu en sæson.
Opstartsmøde 27. august
Vi var 6 til opstartsmøde.
Formanden bød velkommen til mødet og gik straks i gang med at gennemgå dagens
hovedemne som var den forestående sæsons program.
Forslag til den kommende sæsons program blev diskuteret.
Efterfølgende var der snak over bordet og emner blev vendt i god og ordentlig tone.
Badminton København Holdturnering
Grunden problemer med at få stillet hold til de enkelte holdkampe er det blevet besluttet i at
deltage i Badminton Københavns Holdturnering i denne sæson.
Hvis det skulle ske at der kommer en medlemsforøgelse, vil det blive taget op til overvejelse,
om vi skal tilmelde os fremtidige sæsoner.
Programmet for badmintonudvalget 2019-2020 ser ud som følger
Kalender:
Oktober 2019
Lør. 16-11-2019 09:30
Februar 2020
Lør. 29-02-2020 09:30
Lør. 16-05-2020 09:30
Tors. 18-06-2020 17:00

Søvang
Juleturnering/lørdagshygge
Søvang
Lørdagsbadminton/generalforsamling
Lørdagsbadminton
Anders Open/Sæsonafslutning

Kongelundshallen
Holmen
Holmen
Holmen
Holmen
Holmen

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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SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING
KØBENHAVN
Julen 2019

INDBYDER TIL JULEFEST
i
Marinekaserne Holmens cafeteria
søndag d. 1. december
kl. 1300 - 1700
Is, gaver og godter til børn op til 14 år
(HUSK at opgive barnets alder og Navn)
Priser inkl. kaffe og æbleskiver:
Børn (t.o.m. 14år)
100 kr.
Voksne
50 kr.
Billetbestilling senest fredag d. 15. november på mail til: kristen.trap@gmail.com
INFO: Mobil 25164228
Smørrebrød kan bestilles og betales sammen med billetbestilling:
2 stk. flotte smørrebrød:
50 kr.
2 stk. flotte smørrebrød + ostemad:
75 kr.
3 stk. flotte smørrebrød
75 kr.

Underholdning for børn

