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Klubhus		
Formand
Stig Nissen
Kasserer
Bent Brüning
Sekretær
Helle Jacobsen
Broudvalg
Ole Rieck
Sejladsudvalg Poul Fribo
Juniorudvalg Sven Hansson
Pladsudvalg Hans J. Laustsen
Klubhusudvalg Frede Nielsen
Haludvalg
Peter Øland
Programudv. Bjørn Vestergaard
Festudvalg
Bernhard Jessen
Havnemester Frede Schmidt
Redaktør
Lisbeth Nissen
Webmaster
Frank Jessen
Klubmåler
Boy Lindholm
Suppleant
Stig Rosenbeck
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Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Sletmarken 49, Broager
74440067/21220068
stig@nissennet.dk
Mølmark 11, Broager
74449 00/40178498
bryning@post10.tele.dk
Kystvej 20, Egernsund
74456051/23986051
helle.thiessen@sydbank.dk
Sletmarken 12, Broager
74440605/40156659
orr@danfoss.com
Højløkke 19, Broager
74449600/74885554
poul_fribo@danfoss.com
Vesterbakke 10, Broager
74440029/22616918
svend@familienhansson.dk
Sundkobbel 43, Gråsten
74651600/27586300
m.laustsen@mail.dk
Pileløkke 20, Broager
74440001/29263079
f.nielsen@os.dk
Nalmadebro 28, Gråsten
74449797/29801293
helle-peter@os.dk
Bjergholt 1, Åbenrå
74632646
bjorn.vestergaard@post.tele.dk
Nejs Bjerg 28, Broager
74449500/21697655
dana_838@yahoo.dk
Teglparken 52, Egernsund 74442263/22874228
frede@egernsund.dk
Sletmarken 49, Broager
74440067/23425096
lisbeth@nissennet.dk
Dyrkobbel 164, Gråsten
74652957/29448608 webmaster@graasten-sejlklub.dk
Vesterbakke 27, Broager
74440209/27624209
lindholm@fritid.tele.dk
Dyrkobbel 1c, Gråsten
74651413/26721414 gransehallerne@gransehallerne.dk

Formandens
side
I denne udgave af Fanglinen finder I både
3 bestyrelsesreferater og et referat fra generalforsamlingen. Hvis ikke man vidste det,
så kan det i hvert fald læses der, at klubben
lever og har det godt! Der er gang i rigtig
mange ting i de forskellige udvalg. Og det
må være passende her at byde velkommen til
de nye bestyrelsesmedlemmer og sige tak for
indsatsen til dem, der forlod dette arbejde.
Med sommeren kommer sejlersæsonen – den
tid vi længes mod, når kulde og regn hersker.
Nu skal vi så alle til at bruge de fælles faciliteter i klubben. Sommeren er dog også den
tid, hvor vi har lyst til og mulighed for at gå
i gang med de forandringer, der længe har
stået på ønskesedlen. Klubhuset har behov
for en større udvendig renovering, som
klubhusudvalget går i gang med. Pladsudvalget er allerede i gang med at lave om på
området, hvor legepladsen var placeret. Jeg
håber, at udvalgsmedlemmerne tager godt
imod, når der kommer indkaldelse til arbejde
i udvalgene og at alle andre vil vise fleksibilitet, når arbejderne i klubben tager fat og
måske giver lidt ulemper.
Festudvalget har også nok at se til. Efter en
vellykket standerhejsning, er der forskellige tilbud sommeren igennem. Selv om vi
ikke selv i familien, når at få båden klar til
at kunne deltage i årets traditionelle pinsetur,
så håber jeg, at rigtig mange igen vil bakke
op om denne traditionsrige tur.
Juniorerne er også i fuld gang med at deltage
i stævner. Svend Hansson skriver i bladet, at

vores klub har været rigtig heldig med nogle
gode sponsoraftaler. Det er godt gået af juniorafdelingen og vi kan kun glæde os over
det. I juni måned er det så vores tur i sejlklubben til at være værter ved et sejlerstævne
i Lillebælt Syd kredsen. Det betyder, at vi
den pågældende weekend må indstille os på,
at såvel klubhus som hal og plads vil være
fyldt med sejlere og deres familier. Der vil
være opslag i klubhuset om dette.
Gråsten Sejlklub har fået opfordringer til
at gøre opmærksom på Dansk Sørednings
Selskab. Selskabet er et medlemsstyret
selskab der kan yde hjælp til lystsejlere der
er kommet i problemer. Selskabet er ikke et
alternativ til SOK men et supplement. Vore
nabolande har alle sådanne selskaber, der
fungerer fint. Jeg synes ideen er god og jo
flere medlemmer jo flere redningsstationer
kan der oprettes. Oplysninger og tilmelding
via internettet www.dsrs.dk.
Jeg vil ønske alle en god sommer med godt
sejlvejr!
Stig Nissen

Kegnæs Både
Vi sælger

Tlf. 74 40 52 70
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Referat af
bestyrelsesmøde
9. marts 2009

1.	Indkommet post siden sidst

Revisor, Hans Peter Novrup – modtager
genvalg
Revisor Suppleant, Ib Funder – modtager genvalg

2. Regnskab og budget v/ Bent

Der er kun 1 stemme pr. registret, aktivt
medlem!

Sønderborg Idrætsråd inviterer til
repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24.
marts – Stig N. deltager
Er godkendt til forelæggelse på generalforsamling, såfremt det godkendes af
revisorerne.
3. Generalforsamling

Som ordstyrer foreslås Poul Erik Hansen
Som referent foreslås H. J. Laustsen
Input til beretning efterlyses
Fastlæggelse af regnskab og budget
Kontingent, priser og gebyrer bibeholdes
Prisen for en gæsteplads hæves med 10
kr. til hhv. 80,- og 100,Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på plads
Der er ikke indkommet andre forslag
Valg til bestyrelsen
Kasserer, Bent modtager genvalg
Broudvalg, Ole modtager genvalg
Klubhusudvalg, Stig R. modtager helst
ikke genvalg – Frede Nielsen (Smuddi)
er interesseret
Juniorudvalg, Svend modtager genvalg
Kapsejladsudvalg, Poul modtager genvalg
Pladsudvalg, posten er ledig - H. J.
Laustsen er interesseret
Haludvalg, Peter Skov modtager ikke
genvalg - Peter Øland er interesseret

4. Ændring af medlemskartotek

XX Nye juniormedlemmer, Charlotte
Bjerg Lorenzen og Laura von der Heide.
Afgåede medlemmer
A: Hanne Alnor
A: Carl A. Nissen
A: Martin Mogensen
P: Finn Pedersen
J: Alexander Freiberg
J: Kristian Tankred
(Aktiv / Passiv / Junior)
5. Nyt fra udvalgene

Sejladsudvalget
Målerbrev skal fornyes snart – der
udsendes giroopkrævninger fra Dansk
Sejlunion i nærmeste fremtid. Invitation til kapsejlads hænger i klubhus og
udsendes til sidste sæsons deltagere via
e-mail.
Programudvalg
Til arrangementet d. 25. februar hos
Marinelageret var der 23 deltagere.
Vinterens sidste arrangement ”Tropesol
og konstant passatvind” foregår på onsdag.
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BHJ – din foretrukne partner
En international virksomhed
BHJ er en international leverandør af ingredienser
og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og
farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst
- 90% af vores omsætning skabes uden for
Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande.

Protein Foods

Pet Food

Food
BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten

Tel.: +45 74 35 35 35
mailbox@bhj.com
www.bhj.com

- when you are looking for real value

den ægte
Graasten-smag
Graasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 Gråsten
Telefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk
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Juniorudvalget
Har haft møde om tilskud fra Sønderborg Kommune – var ikke så villige.
Var til informationsmøde med Dansk
Sejlinion
Modtaget 10.000 kr. fra Mads Clausensfond
Tilbud fra SailGroup Denmark understøtter danske sejlklubber 5% rabat ved
link på hjemmesiden – skal undersøges
nærmere.
Der håbes på renovering af slæbested
inden sæsonstart
Dåb af sponsorerede joller under standerhejsning
Broudvalget
Det er begrænset, hvad der skal laves på
broerne.
Jens kommer med motoriseret kost som
forsøg på at rense broerne for snavs.
Kloak og overfladevand er nu separeret
og der er drænet langs klubhuset ud mod
vejen.
Der arbejdes på broplads fordelingsplan

Klubhusudvalg
Fugt og lugt i det bagerste klublokale er
væk nu efter ændringen af kloakken.
Haludvalget
Intet nyt
Webmaster
Der gøres nu et nyt forsøg på at få etableret den ekstra antenne til trådløs
Internetadgang i havnen.
Klubbens virksomhedsplaner findes nu
på hjemmesiden.
Redaktør
Redaktøren opfordrer til at sende materiale til Fanglinen
Datoer
Generalforsamling onsdag d. 25. marts
Konstituerende møde mandag d. 30.
marts
6. Eventuelt

Intet – protokol godkendt.

Referat af Ordinær
generalforsamling
. marts 2009
Onsdag d. 25
bhuset
kl. 19.00 i klu

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Beretning.
4.	Forelæggelse af regnskab og budget.

5.	Fastsættelse af kontingent og indskud.
6.	Fastsættelse af diverse priser og
gebyrer.
7.	Forslag til vedtægtsændringer.
8.	Indkomne forslag.
9. Valg til bestyrelse.
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10.Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
1. Valg af dirigent.
Valgt blev efter bestyrelsens indstilling
Poul Erik Hansen.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed
lovlig og beslutningsdygtig.
2. Valg af referent.
Valgt blev efter bestyrelsens indstilling
Hans Jørgen Laustsen.
3. Beretning.
Formanden aflagde beretning, hvor
især bestyrelsens arbejde med virksomhedsplan blev fremhævet. Broudvalget
har i årets løb foretaget forbedringer af
bro, pladsudvalget har fået ny organisation, og kapsejladsudvalget forsøger at
etablere et grænseoverskridende samarbejde. Juniorudvalget har haft et år med
et varieret og aktivt arbejde. Vandproblemer i forbindelse med hal og klubhus
var afhjulpet.
Fra flere udvalg var der modtaget melding om, at en del vogne og stativer var i
for dårlig stand!
Beretningen godkendtes.
4. Forelæggelse af regnskab og
budget.
Kassereren fremlagde og kommenterede
regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
Kassereren fremlagde og kommenterede
forslag til budget 2009. Budgetforslaget
blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent og tilskud.
Godkendt.
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6. Fastsættelse af diverse priser og
gebyrer.
Bestyrelsen indstillede uændrede takster
dog med den tilføjelse, at gæstesejlergebyret ændres til hhv. 80 kr. og 100
kr. i forhold til bådstørrelse.
7. Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen fremlagde detaljeret forslag
til vedtægtsændringer, som blev kommenteret af formanden. Hvert forslag til
vedtægtsændring blev sat til afstemning,
og alle forslag blev godkendt med det
fornødne stemmetal.
To forslag blev af generalforsamlingen
ændret:
§4 Optagelse af medlemmer.
stk. 2 ny tekst: ”Ethvert nyt medlem får
bekræftelse på optagelse med henvisning til vedtægterne på klubbens hjemmeside.
§ 19 Vedtægternes godkendelse:
Ny tekst: ” Disse vedtægter er vedtaget
på generalforsamlingen den 25.3. 2009
og ophæver alle tidligere vedtægter for
Gråsten Sejlklub”.
Vedtægterne justeres snarest på Gråsten
Sejlklubs hjemmeside.
8. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
9. Valg til bestyrelsen.
Valgt blev:
Kasserer: Bent Brüning
Kapsejladsudvalg: Poul Fribo
Broudvalg: Ole R. Rieck
Klubhusudvalg: Frede Nielsen
Juniorudvalg: Svend Hansson
	Pladsudvalg: H.J. Laustsen – for en 1
årig periode.
	Haludvalg: Peter Øland – for en 1
årig periode.
	Suppleant: Stig Rosenbeck – for en 1
årig periode

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Valgt blev:
revisor: Hans Peter Novrup
revisorsuppleant: Ib Funder Nielsen.

anskaffe en ”slangepistol”, så unødigt
vandspild på bådene kunne undgås.
Gråsten den

11. Eventuelt.
Kaj Nissen opfordrede bådejere til at

/

2009

Poul Erik Hansen
dirigent

Referat af
bestyrelsesmøde
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30. marts 200
Fraværende: Bjørn
1. Konstituering

Ole vælges som det sidste medlem af
forretningsudvalget – foruden formand
og kasserer.
2. Fastlæggelse af mødedatoer i denne
valgperiode

4. maj 2009
24. august 2009
5. oktober 2009
16. november 2009
7. december 2009
11. januar 2010
1. marts 2010
17. marts 2010 - Generalforsamling

Standerhejsning 25. april 2009 kl. 13.00
Standerstrygning 10. oktober 2009
3. Forslag om legeplads/grillplads –
Hans Jørgen

Omfatter et areal på 250 m2
Fase 1:
Legepladsen – forældede lejeredskaber
tages væk. Nye fliser på hele pladsen.

Der opstilles borde og grill. Kan måske
skaffe granitblokke som en pæn afslutning af kanten ud mod vandet.
Bestyrelsen accepterer fase 1.
Fase 2:
Undersøger mulighed for at etablere
overdækning af nogle af grillpladserne.
Udsigten til mastekran og ramslag
forbedres. Pladsen kan bruges for- og
efterår til masteklargøring. Vil endvidere betyde forbedring for kran ved
søsætning. Mulighed for ny, børnevenlig
legeplads undersøges.
Endelig plan for fase 2 forelægges bestyrelsen.
4. Evt.
Frank: Nyt hotspot opsat – dækningen er
nu på plads.
Ole: Alle har fået plads ved broen. Der
er p.t. ingen venteliste. Det ”gamle kompressor” skur forbedres.
5. Protokol

Godkendt.
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Referat af
bestyrelsesmøde
4. maj 2009

Fraværende:

Bjørn, Stig Rosenbeck, Lisbeth, Frank,
Bent og Bernhard.
1. Siden sidst og indgået post – Stig

Fra Dansk Sørednings Selskab opretter
redningsstationer forskellige steder i landet efterhånden som der kommer medlemmer. Hjælp til fritidssejlere i ikke
livstruende situationer. Interesserede se:
www.dsrs.dk
Fået brev om at broen lukker i uge 20
– mandag til fredag kl. 17.00. Vi var de
eneste, der gjorde indsigelse, og har derfor måtte acceptere lukningen. Opslag
herom i klubhuset.
Indgivet forslag om at der kan gives dispensation i forbindelse med isætning af
både, der først kan ligge ved broen fra 1.
april efter vedtægterne.
2. Regnskab – Bent
3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling af udvalg - Helle

Nye medlemmer:
Erik Eske Eskesen, Felsted - klubhus
Sten Lauridsen, Tønder - klubhus
Jon Andersen, Gråsten - klubhus
Inge Kryhlmand, Gråsten - klubhus
Esben Nowak, Egernsund - huset
Carsten Jessen, Gråsten - pladsudvalg
10

4.	Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
Kapsejladsudvalg: Tilmeldt 19 til onsdags sejlads
Juniorudvalget: Er allerede i fuld gang.
Har fået en tøj sponsor Kückelhahn eftf.,
Vestergade smede og VVS – over en 3
årig periode. Blev kontaktet af Alnor
Borgerforening, der har doneret beløb i
forbindelse med at foreningen opløses.
Også fået beløb fra Sønderborg Kommune i forbindelse med windsurfing
projekt.
Startet samarbejde med Broager Skole –
de kommer på besøg den 4. juni og 18.
juni om eftermiddagen. Overvejer evt.
også at prøve med Gråsten Skole.
Stævne den 19. – 21. juni, Sønderjysk
Open. Der kommer campingvogne,
joller m.v. Vi kan låne pladsen til parkering ved Gråsten Truck Service i den
weekend.
Forventer endvidere træningslejr i bededagene, men endnu kun få tilmeldte.
Pladsudvalg: Legepladsen er ryddet. Når
alle både er kommet i vandet vil vi arbejde videre med den.
Isætning er gået stille og roligt. Nogle af
vognene er dog meget medtaget, så det
vil vi stramme op på, får at undgå at der
sker ulykker.
Der ligger forskelligt på pladsen, som
ikke er mærket. Det vil vi gerne have

væk. Der kommer et opslag i Fanglinen.
Det ser ud til at der er flere master end
både i klubben. Her skal også ryddes op.
Broudvalg: Alle pladser er fordelt – kun
en enkelt låneplads tilbage.
Haft besøg af Fiskenæs, da de p.t. ikke
har nogen mastekran. I løbet af 14 dage
vil træ holdet tjekke broerne.
Standerhejsning forløb godt.
Haludvalg: Hallen vil blive fejet om ca.
14 dage, når alle både er ude.
Klubhuset: Møde 20. april – meget af
det udvendige træværk er råddent. 2 døre
og et vindue skal skiftes. Overvejer i den
forbindelse at skrifte til plastik.
Antenne og fjernsyn i klubhuset – det
vil blive en meget dyr i Koda afgifter,
men der er mulighed for at se video.

5. O
 pdateringer til kalender, WEB-side,
Fanglinen m.m. - alle

Modtager gerne indlæg til Fanglinen
6. Eventuelt – Stig

Intet

7. Godkendelse af protokol – Stig

Godkendt.

- Alt i
søsportsudstyrsundgade 11 · 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 64 03
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Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager er Svanemærket.
Den nordiske miljømærkning
betyder at miljøhensyn for
naturen og for de mennesker
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.

IHLE

⁄S

A

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!
E-mail:ihle@ihle.dk
Tlf.: 74 44 11 00 • Fax.: 74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dk
812

Jollesejlads er ikke
kun for unge
I en del danske sejlklubber er der et miljø med voksne jollesejlere. Som seniormedlemmer der også har interesse for jollesejlads, vil vi prøve at samle seniormedlemmer og juniorforældre til et par aftener hvor vi sammen kan have det sjovt med
jollesejlads.
Mandag d. 22 juni og mandag d. 17 august kan interesserede møde op på havnen
kl. 17.30. Tag din egen jolle med eller prøv en af klubbens laserjoller. Der bliver også
mulighed for at prøve Henriks Hobie 16 katamaran og Contender jolle.
Er der ønske om at prøve klubbens nye windsurfere er det også muligt.
Har du spørgsmål til arrangementet, så ring eller mail til Svend.
Henrik Markussen
Svend Hansson

Forår i Gråsten Sejlklub. Foto Hans Jørgen Laustsen.
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Indlæg til Fanglinen
Den 2. og 3. maj holdt vi stumpemarked
i GS. Årsagen var at vi er nødt til at
sælge ”Maren” på grund af sygdom.
Da vi begyndte at gøre ”Maren” klar
og fik ryddet op på loftet, opdagede
vi hvor meget der var blevet samlet
sammen i løbet af 25 år
som Klaus siger, man
ved jo aldrig hvad man
får brug for ”uha”. Det
var jo oplagt at prøve at
komme af med noget på
et stumpemarked. Vejret
var med os, så vi kunne
være udenfor begge dage.
Det viste sig at være
en rigtig god ide, vi fik
næsten udsolgt, og andre
kunne glæde sig over et
godt køb.
Anker,
Svend
og
Birthe deltog også som
kræmmere. Det blev 2 dejlige dage med
masser af snak og latter, vi kan kun
anbefale andre at gøre det samme.

14

Samtidig vil vi her takke alle der i årenes
løb har været med til at vi altid har følt
os velkommen i GS. Vi har nydt det
gode kammeratskab vi blev en del af.
Vi lukker nu den dør og åbner en ny.
Vi er blevet sejlere på 4 hjul og vil

nu bruge den nye mulighed til at
køre Europa tyndt, og startede med
at tyvstarte med 3 måneder i Spanien
sidste vinter, her mødte vi en
del forhenværende sejlere på
vores tur, begge dele minder
jo meget om hinanden.
GS sejlere skal nu ikke tro i
slipper helt for os for underligt
nok søger vi altid ned til
lystbådehavnene når vi kører i
Danmark, håber vi stadig kan
mødes med jer derude når vi
ser et GS flag.
Hermed mange varme hilsener
fra Grethe og Klaus og rigtig
god vind fremover til jer alle
i GS

STANDER
HEJSNING 2009
Vejret kunne ikke passe bedre til begivenheden - eller måske omvendt.. Årets sæsonstart blev i al fald fejret behørigt, og tager vi vejret denne dag som pejling for
årets sommer, så bliver sæsonen noget at se frem til!
Ole Rieck holdt årets tale ved standerhejsningen og substituerede således formanden, som var bortrejst på tidspunktet. Juniorerne fik tildelt nyt materiel, som
Svend Hansson bekendtgjorde, og vi vil hermed endnu engang takke sponsorerne
for sponsoratet til Gråsten Sejlklub. (se Svend Hansons indlæg andet sted i
Fanglinen)
Efter en lang formiddag med båd isætning af den travle slags, var der for mange ved
at være lavvande i kroppen, og vi i festudvalget fik det indtryk, at et sildebord var
det helt rigtige. Der blev spist godt, og vi talte ca. 100 personer ved arrangementet!
Vi blev efter afslutningen enige om, at "sild med snaps og grønt" igen vil være på
programmet næste år.
Så står der blot tilbage at sige: God sæson med god vind i sejlene - og støt klubbens
arrangementer - det er jo som bekendt deltagerne, der skaber festen!
Kærligst, dit festudvalg.
Bernhard
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Oprydning

i hal og på plads…
Efter årets søsætning er der dukket en hel
del grej og tilbehør op både i hallen og på
pladsen – tilsyneladende uden ejermand –
og i hvert fald uden navneskilt.
Der vil derfor i eftersommeren blive
foretaget en GRUNDIG oprydning, hvor
større genstande (stativer,vogne,master
m.v.) der ikke er mærket med navn vil
blive fjernet.
Se derfor venligst efter, om DU har
efterladt umærkede ting, som du gerne vil
bevare. Sæt mærke på! Så er du sikker.
Med venlig hilsen
Haludvalget og pladsudvalget

Legeplads og…
Efter indstilling fra pladsudvalget har
bestyrelsen godkendt, at det nuværende
areal, hvor legepladsen ændres væsentligt.
Det betyder, at legeredskaberne i første
omgang er blevet fjernet, idet de ikke
længere opfyldte de krav, der stilles til
den slags.
Pladsen vil herefter – i løbet af forår/
forsommer blive planeret og blive belagt med fliser.
Pladsen vil derefter blive forsynet med
grillborde, legemuligheder til sommerbrug.
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Fremover vil det derefter være muligt at
anvende en del af pladsen til klargøring
af master ganske tæt på søsætningskaj
og mastekran.
Beplantning op mod mastereol vil blive
etableret ligesom en pæn afslutning
mod vandet vil blive forsøgt.
Alt i alt skulle det gerne blive til en
multi-plads, der kan tjene mange
formål. Forhåbentlig til glæde og gavn
for mange.
Har du lyst til at hjælpe til??? Så kontakt
Jørgen Sommer på Nanok.
Pladsudvalget

Kære alle!
Hermed lidt nyt fra SOL’s rejse i Stillehavet. Dette
er sendt fra Påskeøen, hvor det langt om længe er
lykkedes at komme tørskoet i land. Mere om Påskeøen,
og dens fantastiske kultur i næste rejsebeskrivelse.
– Hvor den bliver sendt fra er endnu uvist, idet vi
ikke ved hvor vi finder næste Internetforbindelse.
Måske på Iles Gambier eller Marquesas i Fransk
Polynesien. Hvis ikke dér, bliver det fra Hawaii, som
helt sikkert har alle moderne faciliteter!!
Spændende kulturer, spændende øer og spændende
mennesker, - oplevelser er her masser af, men rigtige
tropemennesker bliver vi nu alligevel aldrig!!
Vi vil ønske Jer alle rigtig godt forår og en herlig lun
sommer, mange kærlige sejlerhilsner
Kirsten & Kim
Robinson Crusoe og hans ø
Der står en træmand og spejder ud over
det dybblå hav. Ude på ankerpladsen kan
vi se SOL’s mast bevæge sig voldsomt
fra side til side! Vi befinder os på Isla
Robinson Crusoe, den største af Juan
Fernandez-øerne, som ligger 667 km
vest for Valparaiso, Chile. Træmanden er
i virkeligheden en fantasifuld skulptur,
forestillende skotten Alexander Selkirk,
som for 300 år siden ufrivilligt måtte
tilbringe 4 år og 4 måneder som eneboer
her på øen.
Skulpturen viser en langskægget, langhåret mand iklædt gedeskindsgevandter.
Alexander Selkirk var styrmand på en
engelsk fribytterskude, som i 1704 ved

ankomsten til Juan Fernandez-øerne fra
England, efterhånden var i meget dårlig
stand, hvilket Selkirk i kraftige vendinger
påpegede overfor skipperen. Stillet mellem
valget om at fortsætte ombord på den
gamle, rådne skude, eller blive sat i land,
valgte Selkirk det sidste. Og blev roet i
land med sin skibskiste, som kun indeholdt
hans personlige navigationsudstyr, lidt tøj,
en bibel, en musket med lidt kugler og
et pund krudt, samt en økse, en kniv, lidt
tobak, ost og kvædesyltetøj. Lidet anende
at han ville ende med at blive hængende så
længe som han blev!
Hans beslutning var, set i bakspejlet,
måske fornuftig nok, idet hans skib kort
tid senere sank ved den sydamerikanske
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kyst, og besætningen taget til fange af
spanierne.
Selkirk blev ved hjemkomsten interviewet, og beretningen om hans oplevelser inspirerede forfatteren Daniel Defoe til
at skrive den berømte bog om Robinson
Crusoe. Mange af detaljerne i Robinson
Crusoe-bogen er ren fantasi, bl.a. har der
aldrig været menneskeædere i denne del
af Stillehavet, ligesom vilde lamaer kun
findes i Andesbjergenes højland. Men de
fleste mennesker har velnok læst bogen
engang, og været fascineret over hvordan
man kunne overleve alene på en øde ø!
Isla Robinson Crusoe fik for øvrigt først
dette navn i 1969, da den chilenske regering
omdøbte den fra Isla Masatierra (betydende
”øen tættest på land”). Naboøen, 40 sømil
væk, Isla Masafuera (betydende ”øen
længst væk”) omdøbtes i samme omgang
til Isla Alexander Selkirk, selvom Selkirk
aldrig har været på den. Den er ubeboet,
men i sommerperioden opholder der sig ca.
10 fiskerfamilier, der tilbringer tiden med
at fiske langustere.
Vi ankom hertil efter 4 dages sejlads fra
Puerto Montt, hvor vi efterhånden næsten
følte os som lokale. Forud for afgang lå
halvanden måneds klargøring til turen
over det store Stillehav, med alt hvad
dertil hører af henkogning, syltning,
proviantering, og gennemgang af alt det
tekniske grej ombord. En af de mindre
opgaver var nedslibning og genlakering
af skudens to solide egetræs-toiletsæder.
Skipper var nu ikke sikker på, at det var
så nødvendigt, men da vi skal have gæster
ombord på Hawaii, mente skipperinden at
det hørte sig til. Så hele marinaen kunne
i over en uge glæde sig over synet af to
funklende toiletsæder med låg, hængende
prominent i SOL’s cockpit-telt, hvor
de dagligt fik et nyt lag lak. Skipper gik
og mumlede noget om, at han nu burde
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være istand til at skrive en beretning med
overskriften ”dagliglivet set gennem et
lokumsbræt”, men det blev ved tanken!
Vi lå mellem en blandet flok andre
langtursejlere fra hele verden, og vi havde
adskillige sammenskudsgilder (potlucks) i
sejlklubbens fine lokaler, som var til vores
rådighed. En lørdag eftermiddag var vi alle
inviteret til ”Curanto” hos sejlklubbens
formand i hans dejlige hus på øen Tenglo,
næsten overfor sejlklubben. Curanto vil
sige mad tilberedt i jordovn, stort set
ligesom man gør på Stillehavsøerne: Man
graver et hul i jorden, fylder det med en
masse sten, og tænder et stort bål ovenpå
stenene. Når bålet er brændt ned, og
stenene nærmest glødende, lægger man
store rabarberblade eller lignende over,
samt de rå fødevarer, evt. indpakket i andre
blade. Tilsidst dækkes det hele til med
yderligere blade og hø, og jord fyldes på,
til det hele er godt isoleret. En time eller
to senere pakkes det hele ud, og er utrolig
saftigt, mørt og lækkert. I en Curanto
består maden af store mængder muslinger,
kartofler, kylling, røgede svineskanker og
pølser, kartoffel-brød og lignende. Dertil
den gode, lokale vin i rigelige mængder.
De langtursejlere, som vi har hygget os
med, bl.a. her i Puerto Montt, er en meget
blandet flok, og en del må vel nærmest
betegnes som ”originaler”. Og det er jo en
herlig ting, - kopister er der jo rigeligt af
her i verden!
Nogle af de særeste er nok singlesejlerne,
som f.eks. John på ”Faraway”, fra Sitka,
Alaska. Han er oprindelig civilingeniør,
med en doktorgrad i flyteknologi. Han
havde et godt job i designafdelingen på
en af de store flyfabrikker. Samtidig drev
hans mor et savværk på en lille ø hun ejede
i Alaska, og da hun blev ældre, droppede
John jobbet, og blev i stedet ”savfører” på

egen ø i en del år. Da moderen døde, købte
John en ældre træbåd, lagde savværket
i mølpose, og tog på langtur. Når man
møder John, tror man umiddelbart, at han
er en stakkels subsistensløs. Og båden er
også en rodet og møgbeskidt affære, nu
gråmalet og beklædt med glasfiber. John
har et meget afslappet forhold til vand,
sæbe og renlighed i det hele taget. Man
kan til stadighed se, hvad han har indtaget
ved de seneste måltider, idet resterne
herfra befinder sig på tøjet, og imellem
skægstubbene. Taler man med John, lærer
man hurtigt at stå på vindsiden af ham!
Han er vel egentlig en rar og interessant
gammel gubbe i halvfjerdserne, men har
desværre den uvane, at lokke eventyrlystne
kvinder ud til fjerne destinationer, for at
sejle med som gaster på hans gamle, sure
skude. Det foregår via Internettet, hvor
han i blomstrende vendinger beskriver sig
selv, sin båd og de steder han har planlagt
at besejle. Desværre ikke helt sandfærdige!
Så vi har efterhånden oplevet en hel del
ulykkelige piger, som på egen regning er
rejst ud for at komme på deres drømmetur.
Og som har afmønstret ca. 5 minutter
efter påmønstring, når de har oplevet den
indvendige side af ”Faraway”.
Gasternes hævn rammer dog tilsidst John,
i form af jævnaldrende (binde-gale!)
Catherine, som synes forholdene ombord
er helt fine, og slet ikke er bekymret over
hverken skipper eller båd. Hun er om muligt
lige så sær som ham, snakker uafbrudt
og sover til kl. 11, meget til John’s store
bekymring. Hun er tilsyneladende flyttet
ombord mere eller mindre permanent, sidst vi hørte fra ham, havde hun været
ombord i 3 måneder, og de var på vej fra
Falklandsøerne til Sydafrika, via South
Georgia!
En anden singlesejler er canadiske
David, som vi første gang mødte i 1991 i
Melbourne, Australien. Han var, ligesom

vi dengang, med i tomands-kapsejladsen
fra Melbourne til Osaka, Japan. Hans båd
er den samme, selvom den i mellemtiden er
blevet lidt forlænget, og har fået ny køl og
ror. Han har en frygtelig masse projekter i
gang på én gang, og har det med at være
temmelig stresset. Så vi har ham ovre til
middag med jævne mellemrum, for at køle
ham lidt ned.
Og så er der flere både med børn ombord.
Det fremgår tydeligt, at familierne har det
rigtig godt, og nyder at være sammen 24
timer i døgnet, og i fællesskab drive båden.
Ungerne er generelt utrolig velfungerende
og selvstændige, og med til at give lidt
mere kolorit på tilværelsen i havnen. Det er
egentlig ret hyggeligt at være sammen med
andre sejlere, efter lange perioder i de øde,
patagoniske kanaler. Men vi glæder os til
havsejlads, og at opleve Stillehavsøernes
spændende ankerpladser. Det eneste vi
ikke glæder os til, er den ulidelige varme vi
ved der er, når vi kommer op i troperne!!
Ankerpladsen på Robinson Crusoe
øen, der er på størrelse med Ærø, er
nu ikke noget at skrive hjem om. Store
dønninger, fra uvejr langt sydpå i de
”hylende halvtredsere”, har det med at
finde hele vejen rundt om øen og ind på
ankerpladsen. I modsætning til Ærø, har
denne ø nogle meget stejle bjergtinder (den
højeste 915 m), med bratte forbjerge. Og
fra bjergtoppene hyler faldvinde ned over
de stakkels opankrede både, som rusker
hid og did i deres ankerkæder. Heldigvis
er der god holdebund, og vi har solidt
og tungt ankergrej. Vi har hørt om andre
både, som har fået revet deres ankergrej
fri af bunden i kraftige pust, og er drevet
til søs. En sejlklub i Valparaiso har af
samme årsag fået etableret et par kraftige
ankerbøjer, som er til rådighed for alle
sejlere. Sejlklubben anser turen herud (3
– 6 dage) som lidt af en manddomsprøve.
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Men vi har dog også hørt om både, der
oplevede stille og rolige perioder. Efter et
par dage for eget anker, bliver der en bøje
ledig, og her ligger vi resten af de 5 dage
vi tilbringer ved Robinson Crusoe øen.
Halvdelen af øen er meget grøn og frugtbar,
mens resten er knastør og ørkenagtig. De
stejle skråninger byder på flotte vandreture,
selvom det er lidt hårdt for uvante sejlerben,
sådan at skulle til at bestige bjerge. Men
udsigterne undervejs opvejer i høj grad de
ømme benmuskler. En af dagene vandrer
vi op til Selkirks udsigtspunkt, højt oppe
i et bjergpas, hvor man kan overskue en
stor del af det omgivende hav. Undervejs
er vi inde og se fundamentet til hans hytte,
som er blevet udgravet fornylig. Spanierne
har også benyttet hytten på et senere
tidspunkt, men nederst i kulturlaget fandt
man en stump af noget gammelt engelsk
navigationsudstyr, og sammenlignet med
Selkirk’s optegnelser, er man overbevist
om at det ér Selkirk’s hytte man har
fundet.
En anden dag vandrer vi op til det
nordligste højdepunkt, hvor man ligeledes har en fantastisk udsigt ud over havet
og Cumberland Bay, som er øens eneste
rimelige ankerplads, og hvor øens landsby
San Juan Baptiste befinder sig.
I byen bor de omkring 500 øboere, som
ernærer sig af langusterfangst og turisme.
I dag er her en lille lufthavn, som befinder
sig på øens vestligste ørken-del. Så man
slipper ikke for at sejle, selvom man
ankommer pr. fly, idet transporten til
landsbyen foregår pr. motorbåd. Alternativt
kan man komme med den månedlige fragt/
passagerbåd.
Langustere er klo-løse Stillehavshummere, som er meget populære inde i
hovedlandet. Så de er ikke billige, selv
herude, frisk fra havet. Vi bytter os i stedet
til en lækker fisk, for nogle cigaretter vi i
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sin tid havde indkøbt til samme formål i de
Patagoniske kanaler.
Flere steder i landsbyen har man etableret
flugtveje op i højderne, i tilfælde af
flodbølger/tsunamier. I 1960 var der et
stort jordskælv ved Concepción på det
chilenske fastland. Tsunamien der opstod
herved, skyllede en stor del af landsbyens
huse i havet.
Der har tilsyneladende aldrig været nogen
indfødt eller indiansk befolkning på øerne,
som blev opdaget første gang i 1574 af
Juan Fernandez, som også lægger navn til
øgruppen.
I mange år benyttedes øerne af pirater
og andre søfarende, til proviantering og
bunkring af vand. Man satte geder ud,
som formerede sig voldsomt, og ødelagde
meget af den oprindelige flora. Men de
var jo glimrende proviant, når man som
søfarende ankom hertil, og var godt træt
af den evindelige skibskost bestående
af midebefængte beskøjter og gammelt
saltkød!
I dag er gederne udryddet på Robinson
Crusoe øen, hvorimod de stadig er en plage
på Alexander Selkirk øen, hvor de jages
året rundt. I øernes behagelige subtropiske
klima trives bl.a. masser af bregnearter på
de frodige bjergskråninger. Her er omkring
100 plantearter, som er unikke for disse
øer, ligesom der er en håndfuld unikke
fugle. Heriblandt et par kolibriarter, som
man både ser og hører svirre omkring
i beplantningerne ustandseligt. – At
fotografere kolibrier er en kunstart, som
kræver utrolig tålmodighed, udholdenhed
og held. – Egenskaber som vi tilsyneladende ikke er nok i besiddelse af, idet
alle vore kolibri-billeder er endt med at
forestille blomster med en meget tåget
kolibri (det samme gælder i øvrigt delfinbilleder, hvor delfinerne sjældent er særlig
iøjnefaldende!

Robinson Crusoe øen er også en skatteø.
Man har adskillige historiske optegnelser
om gemte/nedgravede guldskatte, helt
tilbage fra fribyttertiden i 1700-tallet, hvor
spanierne stjal Inkaernes guld-skatte, og
englænderne havde licens fra dronningen,
til at stjæle det fra spanierne!! Der foregår
stadig skattejagt på øen, men konditionerne
er ikke alt for nemme for skattejægerne.
F.eks. må der kun håndgraves, og alle
udgravninger skal retableres på årlig
basis. Adskillige skattejægere har i årenes
løb brugt megen tid og mange penge på
projektet, og enkelte objekter er da også
blevet fundet. I 2005 forlød det, at en slags
robot havde påvist en meget stor skat 15
m nede i undergrunden, men derefter blev
der meget stille omkring projektet. Så den
helt store skat venter vistnok stadig på en
heldig skattejæger!
I flere perioder har både spaniere og
chilenere benyttet øen som fængsel. 7
huler i en bjergskråning midt i byen har
bl.a. huset prominente fanger fra den
første chilenske revolution i 1814.
I første verdenskrig spillede øen en lille
rolle, idet det tyske slagskib ”Dresden”
blev fanget af en engelsk flådeenhed i marts
1915, her i Cumberland Bay. Dresden’s
kulbeholdning var næsten sluppet op, og
efter en kort skududveksling med den
overmægtige engelske flåde, beordrede

den tyske kaptajn Lüdecke bundventilerne
åbnet, og sænkede selv det store skib,
som nu ligger på 60 meters dybde midt i
bugten. Besætningen blev interneret på en
anden ø ud for det chilenske hovedland. I
mange år var vraget af Dresden et populært
dykkermål, men da en dykker omkom i
vraget i 1992, forbød myndighederne al
dykning på det.
Man kan skrive meget mere om Robinson
Crusoe øens historie og lyksaligheder. Men
det vil vi nu ikke trætte Jer med. Forude
venter Påskeøen, godt et par ugers sejlads
mod vest, som også har en spændende og
anderledes historie og kultur at byde på.
Til gengæld er det ikke sikkert, man kan
komme i land på Påskeøen, selvom man
skulle ankomme dertil uden problemer.
- Landgangsforholdene er nemlig særdeles
problematiske, og meget afhængige af vejr,
vind, og ikke mindst dønninger. – Men vi
har efterhånden fået mange beretninger fra
andre sejlere, der har været der, at det ikke
er så vanskeligt som rygterne siger! Og da vi
har rimelig god tid, så håber vi det lykkes!

marina Toft-Gråsten
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 GråstenFax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06
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Nyt fra
juniorafdelingen
Sponsoraftale med OK Benzin
Rigtig mange støtter op om sejlklubbens
sponsoraftale med OK, der støtter
ungdomsarbejdet i klubben. Omkring
40 har allerede tilmeldt deres kundekort
til aftalen, men vi skal gerne have endnu
flere med. Aftalen kan ikke kun bruges
af medlemmer af klubben, men af alle
interesserede. Jeg håber derfor, at mange
af klubbens medlemmer vil hjælpe med
til, at vi får rigtig mange kort tilknyttet
aftalen.
Har du allerede et OK kundekort, har
du nu også mulighed for selv at tilmelde

det ved at sende en mail til OK Benzin
- Birgitte Poulsen [bpo@ok.dk] med
oplysning om OK kundekort nummer,
navn og sponsornummer 55 98 38.
Nyt OK kundekort kan bestilles på www.
ok.dk. Husk at angive sponsornummer 55
98 38.
Læs mere om aftalen på www.graastensejlklub.dk, Fanglinen fra marts 2009
eller se opslaget i klubhuset.

Svend Hansson

Windsurfing som ny aktivitet i GS
I 2008 startede Dansk Sejlunion med støtte
fra TORM et unik projekt med det mål at
integrerer windsurfing som en naturlig
del af Dansk sejlsport. Projektet arbejder
på flere fronter: Udstyr, Uddannelse og
Udannelsesmaterialer.
Juniorafdelingen er i år blevet en del af
dette projekt, og har netop anskaffet en
DS/TORM windsurfingpakke med tre
brædder og seks rigge. Dansk Sejlunion
og Torm yder et større tilskud til denne
pakke, ligesom der er modtaget tilskud
fra Sønderborg kommunes start- og
udviklingspulje.
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DS TORM
Windsurfer

Windsurfing aktiviteten er tænkt som
både et supplement og et alternativ til
jollesejlads for juniorafdelingens større
sejlere.

Svend Hansson

Tøjsponsor til
juniorafdelingen
Sejlklubben har for nylig indgået en
sponsoraftale med firmaet Kückelhahns
Eftf. Vestergades smede og VVS. Aftale
løber over de næste tre år og omfatter
sponsorat af beklædning til sejlerne i
juniorafdelingen.
Inden længe vil alle juniorafdelingens
sejlere få tilbudt en tøjpakke bestående af
softshell jakke, hættetrøje
og T-shirt. Tøjet forsynes
med klubbens navnetræk
og sponsors logo. Der vil
senere i år og de følgende
to år komme andre tilbud
under denne aftale.
Målet med dette sponsorat
er at tøjet skal være med
til at styrke sejlernes
følelse af at være en del
af gruppen, samt at øge
synligheden af Gråsten
Sejlklub i lokalområdet
og ved stævner og træ-

ningssamlinger rundt om i landet, som
vore unge sejlere flittigt deltager i. For
Kückelhahns eftf. Vestergades smede
og VVS er målet naturligvis også mere
synlighed i lokalområdet.

Svend Hansson

Padborg: Tlf. 74 67 33 13
Sønderborg: Tlf. 73 42 63 13

Stævne i weekenden 19. – 21. juni
Gråsten Sejlklub er vært ved 2. afdeling
af Sønderjysk Open for junior og
ungdomssejlere i weekenden 19.—21.
juni
Der forventes at 80 – 100 sejlere deltager.
Derfor vil klubbens arealer omkring
klubhuset og mellem den store hal og
jollepladsen være i brug til jolleopbevaring
og camping.

Der henstilles derfor til at denne del af
klubbens arealer ikke benyttes til parkering
fra fredag middag til søndag eftermiddag.
I ovennævnte tidsrum er der også mulighed
for at parkere på arealet foran Gråsten
Truckservice, der ligger over for Gråsten
Sejlklub.

Svend Hansson
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B- træningslejr

i Gråsten Sejlklub – bededagsferien 2009
Jeg fik mulighed for at følge træningen af
B-optimisterne i Gråsten i bededagsferien
– og det kom der nogen gode billeder ud af
og også denne lille artikel. (Flere billeder
kan ses på hjemmesiden)
Gråsten Sejlklub har dannet ramme om
en træningslejr for nye B-optimister
igennem rigtig mange år. Det startede
for mere end 10 år siden, men hvornår
det faktisk kom i gang fortaber sig i det
uvisse. Træningslejren finder altid sted i
bededagsferien – og sejlerne kommer fra
klubberne i Lillebælt Sydkredsen. I år var
også Zoom 8-erne inviteret, så der var 2
jolletyper – men ikke så mange sejlere,
som vi har set tidligere år. Der var 5 zoom
8-ere og Morten Rasmussen var træner for
disse. Morten har sejlet i Gråsten siden
han selv var en lille C-optimist sejler, som
16 årig er han nu selv en erfaren sejler og
parat til at give et nap med som ny træner
i klubben. Det kan vi som klub kun være
glade for – det er sådan sejlerglæden gives
videre til nye sejlere.
Der var 6 B-optimister med og de blev
trænet af Søren Kabell Nissen, som også
selv er startet som 7 årig i Gråsten Sejlklub.
Søren er nu 22 år, læser medicin i Odense
og er til daglig træner i Kerteminde
Sejlklub for zoom 8. Søren har i flere år
været med som træner på B-træningslejren
i Gråsten og havde altså også sagt ja til
den tjans igen i år. Selv om jeg, som mor
til Søren, glædede mig over, at han ville
være i Gråsten i bededagsferien, så var jeg
forundret over, at han kunne finde tid til
dette. Udover at være træner i Kerteminde
er Søren nemlig i gang med en uddannelse
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som elitetræner under Dansk Sejlunion.
Det betyder, at han i år skal træne sammen
med cheftrænerne fra DS ca. 50 dage
forskellige steder i Europa – heraf 30
dage ved Gardasøen henover sommeren
med både 49-ere og andre jolletyper. Men
Søren kan godt lide at komme tilbage til
vores egen klub i Gråsten, hvor han også
selv stadig er medlem. Og det var en vigtig
grund til at sige ja til B-træningslejren! Jeg
blev nysgerrig og spurgte om jeg måtte
komme ud på banen og se, hvordan han
trænede B-sejlerne. Det blev en oplevelse
for mig at sejle med en god times tid i
gummibåden rundt på banen.
Jeg fik set en træner med hjertet på rette
sted og en klar holdning til, at det skal
være sjovt for ungerne. For selvfølgelig
kan det være træls, når båden fyldes
med vand og sejlene slet ikke gør, som
de burde gøre. Det er slet ikke så let at
være en lille sejler på 36 kg, som skal
håndtere en optimistjolle i mere end 10
sekund meter derinde på Nybøl Nor. Men
humøret var faktisk højt – både i jollerne
og i gummibåden. Og ingen tvivl om,
at de små sejlere gerne ville lære det og
virkelig ønsker at blive gode til at sejle.
Og jeg forstod, hvad der får en travl ung
mand til at sige ja til at tilbringe dagene på
vandet sammen med ungerne – sejlerbørn
er optimister!

Lisbeth Kabell Nissen, redaktør

Søren kan virkelig
lide det!

Hannah coaches.

Søren coacher Emil
Malthe
fra Hørup
på vej hen
til Søren

- af sted igen
Så er der fuld
opmærksomhed

Der trænes "Start"

– og så kom Malthe ud og hænge.
God balance. Super!

25

COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

mere

rummelighed

- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS

www.volvopenta.dk

serie Volvo Pen
af
ta
dækk Compact s
er eff
D
ekto iesler
13-75 mrådet
Hk

HOLM MARINE
Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 74 65 40 90
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Mobil +45 40 40 65 90

Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL

Nye optimistjoller til
juniorafdelingen
Sidste år oplevede vi så stor interesse
for at prøve optimistjolle sejlads, at vi
måtte have nye sejlere på venteliste. Det
blev klart at en udvidelse og fornyelse af
klubjollebestanden skulle prioriteres højt.
Med økonomisk støtte fra Gråsten Ringriderforenings tombolakomité, Lions Club
Broager-Gråsten og BHJ A/S har det været
muligt allerede her ved sæsonstart at
anskaffe to nye kapsejlads optimistjoller til
juniorafdelingen. Ved standerhejsningen
for nylig blev de to joller navngivet
”Gevinsten” og ”Lions”.
Tak til de tre bidragydere. Uden støtte som
den vi her har fået, ville det ikke være
muligt at drive en juniorafdeling som den
vi har i Gråsten Sejlklub.

Christoffer og Præsidenten for Lions
Club Broager-Gråsten

Camilla og Formanden
for Gråsten Ringriderforenings Tombolakomite

Svend Hansson

Camilla og Christoffer der skal sejle jollerne i år
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Hellere spørge
to gange
end male om

Ferielejlighed
i Berlin.

Pure
Cruising

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, freda 9-18. lørdag 9-13

v/ Lisbeth og Stig
Nissen
www.seberlin.dk
mob: +45 21 22 00 68

K2517

Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.com

Ihle grafisk
grafisk produktion,
produktion, Broager
Broager
Ihle

www.elvstromsobstad.com

