De nye Zoom 8 joller på vandet
Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk
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Ulsnæs, Gråsten
Stig Nissen
Sletmarken 49, Broager
Bent Brüning Mølmark 11, Broager
Helle Jacobsen Rylen 15, Gråsten
Ole Rieck
Sletmarken 12, Broager
Poul Fribo
Højløkke 19, Broager
Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs
Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup
Lorens Rossen Ahlefeldvej 7, Gråsten
Peter Skov
Grønningen 10, Kruså
Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå
Leo Mortensen Amigovej 7, Esbjerg
Carl Nissen
Søndergade 11, Bolderslev
Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager
Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten
Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager
Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c,Gråsten

74 65 04 39
www.graasten-sejlklub.dk
74 44 00 67/21 22 00 68
stig@nissennet.dk
74 44 92 00
bryning@post10.tele.dk
74 65 01 28
helle-jacobsen@sydbank.dk
74 44 06 05
orr@danfoss.com
74 44 96 00
poul_fribo@danfoss.com
74 65 23 20/25 34 66 19 boenloekke@dadlnet.dk
0049-4662 698755
devil-67@web.de
74 65 13 57
lorens.rossen@privat.dk
74 67 27 48/20 71 34 84
j.p.skov@mail.dk
74 63 26 46
bjorn.vestergaard@post.tele.dk
76 13 13 13
info@continue.dk
73 64 63 15/61 74 32 34
carl.nissen@os.dk
74 44 00 67/23 42 50 96
lisbeth@nissennet.dk
74 65 29 57
webmaster@graasten-sejlklub.dk
74 44 02 09
lindholm@fritid.tele.dk
74 65 14 13/ 26 72 14 14 stigrosenbeck@jubii.dk

Formandens
side
Generalforsamling i GS og forår hører sammen!
Det har været en våd og varm vinter, hvilket måske ikke lyder så galt endda, men
personligt foretrækker jeg at kunne se forskel på årstiderne og så synes jeg et sneklædt landskab er rigtig flot. Hvad der end
er årsagen, har vi haft ualmindeligt skiftende vandstand i og omkring havnen.
Højvandet har desværre medført alvorlige
skader på el anlægget på broerne og vi står
over for en større reparation og udskiftning
for igen at få strøm til bådene.
Hvor hurtigt el anlægget igen kommer i
orden, kan være svært at vide noget om og
jeg må derfor bede om forståelse for, at der
måske ikke er strøm til rådighed fra starten
af sæsonen.
Den megen regn opfordrer til indendørs liv
og her har programudvalget måske en
hjælp til de lange aftener med endnu nogle
gode arrangementer.
Dansk Sejlunion har nu fået gang i foreningen ”Danske Bådejere” og jeg kan opfordre
til, at alle bådejere besøger deres hjemmeside for at se om det ikke er noget for netop
dem. Denne hjemmeside er foreningens

omdrejningspunkt, og her kan man se en
relevant og aktuel vidensbank med emner
relateret til dette at være bådejer.
Eneste krav er, at man skal være medlem af
en klub under Dansk Sejlunion for at få en
adgangskode og dermed adgang til hjemmesiden.
I maj holder juniorafdelingen på opfordring fra Dansk Sejlunion igen Torm
Grand Prix stævne. Stævnet afholdes 12.13. maj og der vil derfor ikke kunne gennemføres søsætning i disse dage ligesom
den nye mastekran heller ikke kan anvendes. Der bliver i denne weekend igen lagt
en ekstra bro ud i havnen langs søsætningskajen.
I dette blad er der indkaldelse til generalforsamling og jeg vil her opfordre alle til at
møde frem for at give forsamlingen støtte
og vægt. Regnskab og budget kan findes
på Gråsten Sejlklubs hjemmeside og
såfremt nogen har brug for vejledning er de
velkomne til at kontakte Bent Brüning. Vel
mødt til generalforsamlingen den 20. marts
2007 kl. 19.00.

KEGNÆS BÅDE
Vi sælger

Tlf. 74 40 52 70
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NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl
ab Yacht- und Bootsausrüstung
Segel- und Freizeitbekleidung von
MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd
Yacht- und Bootsfarben, Lacke,
Reinigungsmittel,
Polyester-Epoxy-Harze

•
•
•

BOOTSWERFT für Instandsetzungen,
reparaturen und Installationen
Bordelektrik und -elektronik
Rollreffanlagen, Heizungen,
Kühlaggregate, Propeller
Bugschrauben

•
•
•
Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager
• Motorenservice
• Kranen bis 20t, Riggermast
Volvo Penta Vertragshändler

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
beraten Sie gern individuell.
Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür

Am Industriehafen 4
Tel. +49 (0) 461 1 77 270
Info@fys.de
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• 24937 Flensburg
• Fax. +49 (0) 461 1 77 27 33
• www.fys.de

Bestyrelsesmøde
uar 2007
den 23. jan
1. Siden sidst og indgået post - Stig

Stander op dato flyttes frem til den 28.
april 2007 p.gr.a. bededagsferie og at
klubhuset er optaget 1. weekend i maj.
Opfordring til idrætsklubber om møde
omkring valg til folkeoplysningsudvalget i Ny Sønderborg Kommune. Klubben deltager med Stig.
2. Valg til DS - Stig

Jørgen Kjeldsen
P.A. Jessen
Jens Peder Pedersen
Thorkild Brusch
Indmeldt: Iver Larsen
Ebbe Norup
Aktiv til passiv: Carl C. Hagedorn
7. Reglement til vinteropbevaring Stig

Opstilt 2 kandidater: Hans Vengberg
og Ole Ingemann Nielsen - fremover
en 2 årig periode. Klubben støtter fortsat Hans Vengberg. Klubben repræsenteres af Poul og Lars.

Gennemgået - nyt udkast til tillæg for
reglement for Gråsten Sejlklubs vinteropbevaring.

3. Regnskab - Bent

Programudvalg - gennemført 2 gode
arrangementer, næste arrangementer
den 7. februar og 7. marts 2007.
Hal: mangler stadig at få en båd ind.
Bro: El på broerne skal skiftes, der er
problemer allerede nu efter oversvømmelse.
Sejladsudvalg: Deltaget i kredsbestyrelsesmøde. Kredsenes fremtidige
arbejde er blevet vurderet. Juniorarbejdet
er
optimalt,
vil
holde
temamøder/erfaringsudveksling.
Pladsudvalg: kant ved gamle slæbested ønskes bibeholdt, således at grus
m.v. ikke ender i vandet - alternativ
løsning til: Juniorafdeling. Klubjollen
Niels Juel - bruges næsten ikke, ved
behov kan juniorafdelingens joller
benyttes. Jollen afhændes - udbydes til
salg i Fanglinen.

I færd med at afslutte regnskabet. Der
mangler endnu at blive indleveret budgetter. Regnskabet kommer på klubbens hjemmeside.
4. Havnemester ordning - Stig

Er ikke blevet reguleret gennem en åre
række, dette sker nu. Samtidig blev
havnemester funktionen incl. rengøring
drøftet.
5. Generalforsamling - Stig

Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.00.
Dagsorden gennemgået.
6. Ændringer i medlemskartotek Helle

Udmeldt:Bent Krogh Petersen
Holger Asmussen
Erik L. Jensen

8. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene
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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 behov for at kunne benytte slæbestedet med en almindelig bil, der arbejdes videre med en
løsning.
Ikke længere behov for jollen Sydbank
- udbydes til salg i Fanglinen. Ønsker
overvågning af junior hallen med web
cam - præventiv virkning, der er forsvundet forskelligt. Har allerede udstyret. Det prøves. Fået forskellige tilskud
til køb af 2 nye joller. 20 sejlere til vinter træning - det har været en succes.
29 deltager til junior weekend. Den 12.

- 13. maj 2007 afholdes GP stævne.
Ikke mulighed for søsætning i denne
weekend.
Hjemmesiden: kan forbedres - mangler dynamik. Evt. nyt design.
9. Eventuelt - Stig

10. Godkendelse af protokol - Stig

Godkendt.

M
A
R
I
N
A
T
O
F
T
G
R
Å
S
T
E
N
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
DK-6300 Gråsten
WWW.marinatoft.com

Tlf. -45 74 65 12 25
Fax: +45 74 65 34 73
E-mail:marinatoft@t-online.de

CVR 28 01 86 06
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Standerhejsning
Standerhejsning er normalt den
første lørdag i maj.
Denne weekend er i år bededagsferie. Bestyrelsen har derfor besluttet at rykke standerhejsningen en weekend frem:

lørdag d. 28. april
kl. 15.00
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Ansøgning om bådplads!!!!!
Nu nærmer tiden sig , hvor vi heldigvis skal have bådene i vandet
igen.
Da vi alle ved at havnen er fyldt op, er det meget vigtigt at jeg får
besked om du skal bruge din bådplads i år.
Du skal søge om bådplads hvis du ikke har en fast plads, d.v.s.
hvis du ikke har betalt brodepositum.
Har du ikke været i vandet sidste år og kommer det i år vil jeg også
gerne vide det.
Som det ser ud i år vil der nok blive tale om en venteliste.

Mvh Ole Rieck
Broudvalgsformand.
orr@danfoss.com
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Ordinær
GENERALFORSAMLING
Tirsdag 20. marts 2007 kl.19.00 i klubhuset
Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i
»Fanglinen« eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag: Poul Erik Hansen
Rygning - venligst ikke under generalforsamlingen

2.

Valg af referent
Bestyrelsens forslag: Helle Jacobsen

3.

Beretning ved formand Stig Nissen.

4.

Forelæggelse af regnskab og budget ved kasserer Bent Brüning.

5.

Fastsættelse af kontingent og indskud.

6.

Fastsættelse af diverse priser og gebyrer.

7.

Forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordnen.
§4 Optagelse af medlemmer
C. Juniorafdeling.
Uddrag af nuværende:
Juniormedlemmets overgang til aktivt seniormedlem sker uden ind
skud såfremt den pågældende har været medlem i juniorafdelingen i
mindst 4 år.
9

• BÅDTRANSPORT •

SØSÆTNING
O P TA G N I N G
Sejl- og motorbåde
indtil 12 tons

Henning Larsen
Søndervejen 23 - 6340 Kruså
Telefon 74 60 82 25
Mobil: 40 17 29 39
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Tilføjelse:
Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskab året efter det år
hvori medlemmet fylder 20 år.
8.

Indkomne forslag.
Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.

9.

Valg til bestyrelsen og suppleant
På ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Sejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.
Sejladsudvalg
Poul Fribo
Modtager genvalg
Broudvalg
Ole Rieck
Modtager genvalg
Klubhusudvalg
Lorens Rossen
Modtager ikke genvalg
Juniorudvalg
Lars Bønløkke
Modtager ikke genvalg.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (ulige år)
revisor
Hans Peter Novrup
Modtager genvalg
Revisorsuppleant
11. Eventuelt.

Ny formand i Bøjeudvalget
Børge Back Hansen bliver ny formand for
bøjeudvalget og afløser mig, John Falkenberg, som har været på posten i 6 år. Børge
får således sammen med udvalget ansvaret
for Dansk Sejlunions bøjer i Gråsten Sejlklub. Aftalen med Dansk sejlunion om
vores 4 DS bøjer går tilbage til 1991, hvor
vores daværende forman Jørgen Esmann
søgte om 4 turbøjer til Flensborg Fjord.
De 4 bøjer blev første gang udlagt i foråret
1992. Vi ønsker Børge god finde og velkommen i GS Bøjeudvalg.
John Falkenberg
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Reglement for Gråsten Sejlklubs
vinteropbevaringsplads
Bestyrelsen har gennemgået reglementet for vinteropbevaring og har besluttet at justere omkring tiden for langtidsopbevaring af både.
Reglementet er derfor trykt med den
nuværende ordlyd herunder.
Tildeling af vinteropbevaringspladser
Ved opslag i klubhuset bekendtgør
pladsudvalget hvert år terminer for
fælles søsætning hhv. optagning af
medlemmernes både. Tildelingen af
vinterplads foretages af pladsudvalget i
samarbejde med bådejeren.
Kun aktive medlemmer kan tildeles
vinteropbevaringsplads på klubbens
areal - broliggere ved klubbens bro har
fortrinsret.
Pladsudvalget/bestyrelsen kan dispensere herfra.
Medlemmers både kan stå på vinteropbevaringspladsen i maximalt 2 år. I
tilfælde af særlige omstændigheder
f.eks. længerevarende renovering kan
bestyrelsen ansøges om forlængelse af
denne periode på pladsen med angivelse af tidsfrist for, hvornår båden kan
søsættes eller på anden måde fjernes
fra pladsen.
Ordensregler
Både på stativer eller bukke skal placeres på arealet ind mod den kommunale
oplagsplads fra containeren og op til
indkørslen fra Ulsnæs. Pladsen foran
vinterhallen over til juniorarealet er
forbeholdt både på transportvogn. Hvis
pladsnød tvinger til en blandet parke12

ring af både på stativ og vogn, skal stativer altid anbringes inderst på arealet.
Bådejeren er ansvarlig for, at båden er
placeret forsvarligt på vogn (stativ) og at bådvognen er i sikkerhedsmæssig
og kørselsmæssig forsvarlig stand.
Bådvogn (stativ), bukke m.v. skal være
tydeligt mærket med ejers navn.
Enhver bådejer er ansvarlig for at der
altid - især efter søsætning/optagning,
er ryddeligt omkring fartøjet. I modsat
fald sker oprydning på fartøjsejerens
regning.
"Farlige stoffer" som olie, batterier,
maling m.v. skal det enkelte medlem
selv sørge for at aflevere på en kommunal miljøstation.
Søsætning
Fartøjer, der står i vejen for at andre
både kan søsættes, skal kunne flyttes.
Der må ikke stå både på stativer i forreste række, og både på transportvogn
kan blive flyttet, dog i samråd med ejeren.
Vand og el
Der må anvendes vand og el i fornødent omfang, dog må el kun anvendes
til håndmaskiner og håndlamper samt
til opladning af akkumulatorer. Brug af
el til varme er ikke tilladt.
El må kun være tilsluttet så længe
bådejeren befinder sig på klubbens
areal. Under særlige omstændigheder
kan havnemesteren give dispensation.
Forsikring
Både der henstår på klubbens vinterop-

bevaringsplads, skal minimum være
ansvarsforsikrede.
Brug af mastekran
Mastekranen kan gratis anvendes af
medlemmer. Andre betaler gebyr. Efter
brugen skal spillet på kranen aflåses på
ny.
Masteopbevaringsplads
Masteopbevaringen finder sted i vinterhallen eller masteskuret. Mastene
skal tydeligt mærkes med navn og

anbringes på de dertil indrettede hylder. Mastene skal være afriggede før
anbringelsen. Der må ikke vinteropbevares maste på græsplænen foran flagmasten. Pladsen kan kun anvendes
under afrigning af mastene, masten må
højst henligge en uge efter afrigningen.
Gyldighed
Dette reglement er gældende fra den 1.
april 1986 og revideret januar 2007.

SejlerBladet
Det officielle medlemsblad fra Dansk
Sejlunion (DS) - SejlerBladet - udsendes i februar, maj, september &
november til alle medlemmer af DS,
hvilket bl.a. vil sige alle medlemmer af
GS.
Databasen hos DS har de seneste år
trængt til en kraftig opdatering, hvorfor
flere GS-medlemmer ikke har modtaget SejlerBladet.

Vi har nu iværksat en opdatering af
databasen hos DS, således at alle GSmedlemmer frem over skulle modtage
SejlerBladet.
Det første nummer i 2007 udkommer
sidst i februar.
Hvis du ikke modtager dette nummer
bedes du venligst henvende dig til
vores sekretær Helle Jacobsen tlf. 2398
6051 eller E-mail helle-jacobsen@sydbank.dk

Adresseændringer
En forudsætning for at kunne modtage
SejlerBladet fra DS samt FANGLINEN og andet fra GS er, at din adresse
i vores kartotek er up to date.
Husk derfor at meddele adresseæn-

dring til vores sekretær Helle Jacobsen
tlf. 2398 6051 eller E-mail helle-jacobsen@sydbank.dk
Poul Fribo
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Vinterprogram 2006/2007
Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening
præsenterer vinterens program, som ser således ud:
07. februar kl. 19:00

Sejladsberetning: En rejse til solens gemmested
v/Erik Petersen (WILDLIFE)
En gribende fortælling om sejlads i Kattegat/Skagerak og
videre mod nord til vore nordiske broderfolk.
Kom i god tid da der bliver rift om pladserne
Tilmelding ikke nødvendig.

07. marts kl. 19:00

Sikkerhed på Flensborg Fjord v/Günter Herrmann,
Wasserschutzpolizeirevier Flensburg.
Foredraget er på dansk og vi får forklaret forskellene mellem
de internationale søvejsregler (på den danske side af fjorden)
og det tyske Binnenwasser reglement (på den tyske side af
fjorden).
Kom i god tid da der bliver rift om pladserne.
Tilmelding ikke nødvendig.

Programudvalget ser frem til stor tilslutning
ved vinterens arrangementer.
Puv.
Bjørn Vestergaard
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Fra Programudvalget…!
Vintersæsonen 2005/2006 begyndte midt i november med ”Motoraften v/Peter Rudolph og Flemming Søholm” fra Søholm Marine.
Vi fik gennemgået alt fra kølesystem, brændstofsystem, vinterklargøring samt at vi
fik masser af praktiske tips som vi kan nyde godt af senere.
Der var også mulighed for at stille konkrete spørgsmål som ligeledes blev besvaret på
en enkel og forståelig måde.
Der blev fremvist en Volvo motor samt vist filmklip fra Volvo's motorprogram.
Søholm sponserede øl og vand til arrangementet.
En stor tak til Peter Rudolph og Flemming Søholm.
Der var 29 deltagere til dette arrangement
Midt i januar besøgte vi ”Nordic Mast” i Rødekro hvor Torben viste rundt og vi så
hvordan kulfibermaste bliver fremstillet i store forme hvorefter de bliver bagt.
En kulfibermast er utrolig stærk/stiv og vejer ikke ret meget - Dette betyder med
andre ord at båden ikke krænger ret meget og at der skal væsentlig mere vind til før
der skal rebes.
Kulfibermaster er ”kundetilpasset” og vil til en 25 fods både koste ca. 4 gange så
meget som en traditionel aluminiummast. Til en 35-40 fods 2 gange så meget og til en
100 fods kun ca. 10% mere.
Vi fik også en række gode råd.
For at undgå mastehaveri, anbefales det at udskifte vant og stag hvert 10. år. Problemet er at det ikke er muligt at se når wirerne begynder at slippe grebet i vantskruerne.
Vi var vidst mange der sejler på 20. år eller mere med samme rigning, så måske skulle
vi overveje….!
For at passe på sine vantskruer skal vi afrense dem i sprit om efteråret og først få
minuter før tilrigning smøre med lidt fedt - Ellers vil sandkorn sætte sig i fedtet og blive skruet med ind i
gevindet når vi
strammer vantskruerne.
En stor tak til Torben fra Nordic
Mast
Der var 28 deltagere til dette arrangement.
Bjørn Vestergaard
Programudvalget
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Indbydelse til
GS - Aftenkapsejladser 2007
Første sejlads: onsdag d. 2. maj, og der efter hver onsdag til og med
Sidste sejlads: onsdag d. 12. september; men vi holder
Sommerferie: uge 28, 29, 30, 31
(Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 16. september)
Sejladsbestemmelser:
Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.
Respittider & pointberegning:
Iht. DH2004 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler.
Program:
Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 1. maj.
Præmier:
Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.
Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 23. april):
Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo, Højløkke 19,
6310 Broager, TLF 74 44 96 00
eller tilsvarende oplysninger til E-mail: Poul_Fribo@danfoss.com
Indsæt 450,- kr. på registrerings nr. 9797 konto 0000440108 i Broager Sparekasse.
Husk at anføre dit navn samt certifikat nr.
For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.!
Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen!
Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt!
Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!

_____________________________________________________________________
Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2007
Bådens navn:

______________________ Type: _________________________

Certifikat nr.:

______________________ Sejl nr.: _______________________

Skipper: ___________________________ Adr.: ___________________________
Tlf:

______________________

Mobil: ________________________

E-mail: ______________________ Dommer/køkkentjans: Helst d. __________
________________________________
Dato/underskrift
16

Nyt fra
juniorafdelingen
Vinterprogram 2006-2007
Dato
Torsdag d. 1/3
Torsdag d. 8/3
Torsdag d. 15/3
Torsdag d. 22/3

Torsdag d. 29/3
Torsdag d. 5/4
Tirsdag d. 10/4
Torsdag d. 12/4

Tirsdag d. 17/4
Torsdag d. 19/4

Lørdag d. 21/4
Tirsdag d. 24/4
Torsdag d. 26/4

(januar - april)

Aktivitet
Træning - Adsbøl friskole, husk træningstøj og ur (Jan)
Arbejde med ”Optimistjollekursus 1” (Bent)
Hyggeaften. (Conny)
Fiskenæs badeland - for hele familien (Conny)
Vi får besøg af en idrætslærer der vil fortælle hvordan
løbetræning planlægges og vise hvordan den gennemføres. Husk udendørs løbetøj og -sko. (Svend)
Arbejde med ”Optimistjollekursus 1” (Bent)
Træning - Adsbøl friskole, husk træningstøj og ur (Jan)
Påskeferie
Sejlads (Jan)
Sejlads (Jan)
Arbejde med ”Optimistjollekursus 2” (Svend)
Arbejde med ”Optimistjollekursus 1” (Bent)
Sejlads (Jan)
Sejlads (Jan)
Arbejde med ”Optimistjollekursus 2” (Svend)
Arbejde med ”Optimistjollekursus 1” (Bent)
Klargøring af joller og grej (Conny og Svend)
Sejlads (Jan)
Klargøring af joller og grej (Svend)
Sejlads (Jan)
Klargøring af joller og grej (Svend)

Hold
I + II
III
I + II +III
I + II + III
I + II

III
I + II + III
I
I
II
III
I
I
II
III
I + II + III
I
II + III
I
II + III

Første sejladsaften for hold II og III er tirsdag d. 1/5.
Husk kreds B-træningslejr i Gråsten (øvede B-sejlere) 4. - 6. maj.
Forårets kæntrings- og svømmeprøve - dato følger senere.
Hold I - Storjoller, Zoom8, A-opti og øvede B-opti
Hold II - B-opti og øvede C-opti
Hold III - Nye C-opti
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BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS
Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL
Vi har alt til vedligeholdelse
og maling af din båd.

Flügger farver
Malermester Orla Blaske Nielsen
Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.
www.flugger.dk
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v/Flemming Søholm Bertram

DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER
• Køb/salg • Service • Reservedele
V O L V O P E N TA - B U K H - Y A N M A R
Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 6590

Nyt materiel til junior afdelingen
Med den øgede medlemsskare i juniorafdelingen har vi længe ønsket en ny trænerbåd
til klubben.
Vi har samtidig ønsket, at en sådan trænerbåd skal være en gummibåd, da den giver
træneren optimale muligheder for at yde god træning.
Med et tilskud på kr. 50.000 fra TRYG
Fonden er det nu lykkedes at få dette ønske
opfyldt, og vi har kunnet indkøbe en
Grand RIB på 4,7 m med 25 hk. Yanmar 4
takts motor samt trailer til båden, så den let
kan søsættes og tages op samt let kan tages
med til stævner, hvor vore unge sejlere har
behov for at der er support på vandet. Vi
glæder os meget til at tage båden i brug i
den kommende sæson.
I 2006 fandt vi at der var stort behov for en overgangsjolle mellem Optimist jollen og
de egentlige ungdomsjoller, Europa- og Laser jollen, i Gråsten Sejlklub. Med støtte fra
KFN-Keramik og Superbrugsen Gråsten lykkedes det os at anskaffe den første Zoom
8 jolle i klubregi midt på sommeren. Samtidig købte 2 af sejlernes forældre ligeledes
Zoom 8 joller og lige før vintertræningen startede kom der sandelig yderligere 3
Zoom 8 joller til afdelingen i privat regi.
Som det kan ses, er denne jolle populær, og med støtte på kr. 20.000 fra BHJ Fonden
er det lykkedes og at få endnu en Zoom 8 jolle til GS.
Zoom 8 jollen sejles af børn og unge op til 19 års alderen, og er en helt ideel jolle for
de A-sejlere der ikke kan magte Europa jollen eller Laser jollen endnu samt for de af
vore B-sejlere, der er blevet for store til at det er sjovt at sejle Optimistjolle.
Zoom 8 jollen er en finsk konstruktion, og den bygges nu i Danmark på Børresens
bådværft og koster godt 30.000 kr.
Der er i 2006 afholdt VM for
Zoom 8 joller på Køge Bugt med
deltagelse af 150 sejlere, så der
rigeligt med konkurrence i denne
jolletype. Det skal nævnes at Danmark tog Verdensmesterskabet
2006 for såvel piger som drenge. I
SYC har man nu også fået den
første af disse joller, så vi forventer at der snart vil være et større
antal Zoom 8-ere i Lillebælt Sydkredsen.
Lars Bønløkke
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- Alt i
søsportsudstyrSUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORG
TELEFON 74 48 64 03

Svanemærket
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.

Uforpligtende tilbud gives!
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IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
E-mail:ihle@ihle.dk

Julesejlads
lørdag den 16. december 2006
Traditionen tro sluttede vi kredsens efterårs/vinter-lørdagstræninger i GS med
den traditionelle julesejlads, hvor 13 sejlere (10 optimist- og 3 zoom8-sejlere)
stillede til start med julepyntede joller.
Vore trofaste trænere, Anders, Søren og
Kristian havde som sædvanlig på snedig
vis planlagt, hvordan kapsejladserne
skulle foregå, således at de 1.000 kr.,
som juniorafdelingen havde sat ”på
højkant” i form af pengepræmier, blev
fordelt på en sådan måde, at de bedste
sejlere vandt de største beløb; men at der
også blev lidt til de mindre gode.
Vinden, som der ellers har været rigeligt
af i denne vinter, havde valgt at vise sig
fra sin helt svage side denne grå lørdag
formiddag, hvor vi heller ikke helt undgik lidt regn fra oven; men til gengæld

kunne der ikke klages over temperaturen
på 8-9 plusgrader.
Efter godt et par timer på vandet var vinderne (og taberne) fundet og sejlerne
kunne sætte kursen ind mod land og mod
Connys varme risengrød, som trods de
milde vintertemperaturer lunede godt i
maverne på de halvkolde sejlere.
Lars afsluttede dagen med at takke
Søren, der desværre har valgt at forlade
os til fordel for sine videre studier i
Odense, for god indsats i juniorafdelingen igennem mange år, først som aktiv
sejler og de sidste år også som træner,
hvor han har søgt at videregive sine egne
erfaringer til vore bedste sejlere.
Bent
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Junior weekend
d. 20. og 21. januar
Vi mødtes i sejl-klubben klokken
11.45. Efter vi havde lagt vores ting
ind i klubhuset tog vi af sted til Kolding slotssøbad. Da vi var kommet der
op skulle vi lige vente lidt på at den
sidste bil kom. De kunne nemlig ikke
finde vejen. Da Bent havde betalt
skyndte vi os at klæde om. Vi havde
fået at vide at vi skulle lave et eller
andet der hed jobinson. Der var ingen
der vidste hvad det var. Da vi kom ind i
svømmehallen, blev vi delt op i to hold

Julie og Marie hygger sig med en rask
pudekamp i det
bagerste klublokale.
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med 14 på hvert hold. Den første konkurrence gik ud på at tage et skum rør
mellem benene og svømme over på
den anden side af bassinet. Mit hold
tabte den konkurrence. Så skulle vi ind
i det kolde bad. Vandet var IS-KOLDT.
Den næste konkurrence gik ud på at
man skulle stå på en slags vandski bag
en vandcykel/surfbræt. Mit hold tabte
igen så vi skulle igen i det kolde vand.
Den tredje konkurrence gik ud på at
man skulle løbe op af rutsjebanen.

Hele holdet på
en gang og når
alle var kommet op skulle
man rutsje ned
igen. Mit hold
tabte igen. Så
vi skulle endnu
en gang ind i
det kolde vand.
Den fjerde konkurrence gik ud
på at lave den
største bombe.
Denne
gang
vandt mit hold Mens de lidt større drenge Morten R, Rasmus M., Søren og Mathiendelig så nu as spiller computerspil på pc’ere, der er koblet sammen i et netskulle det andet værk i det store lokale, hvor der også blev vist flere DVD-film via
hold ind i det projektor på det store lærred.
kolde
vand.
Den femte konkurrence gik ud på at dykke længst. Mit hold skulle endnu en gang
ind i det kolde vand. Efter den konkurrence havde vi tre kvarter til at gøre lige
hvad vi ville. Da de tre kvarter var gået skulle vi tilbage til klubben igen. Da vi
kom tilbage til klubben igen varede det ikke længe før vi skulle spise. Vi fik pande-kager med kød fyld. Efter det skulle vi se film og spille computer hvis man
havde en med. Lidt efter midnat fandt Lenette på den ide at vi skulle synge fødselsdags sang for Rasmus fordi det var hans fødselsdag. Det gjorde vi så. Vi så
film igen bagefter. Det var meget sent inden vi gik i seng. Næste morgen fik vi
morgen mad sammen med vores familier.
Sofie

De lidt mindre drenge
Sune, Morten K. og
Malthe B. har fundet et
hyggehjørne og ser en
DVD-film.
23

Ihle grafisk produktion, Broager

