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Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk
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Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Svend Hansson
Vesterbakke 10, 6310 Broager
74440029/22616918
formand@graasten-sejlklub.dk
Bent Brüning
Mølmark 11, 6310 Broager
74449200/40178498
bryning@post10.tele.dk
Poul Fribo
Højløkke 19, 6310 Broager
74449600/74885554
poul_fribo@danfoss.com
Ole Rieck
Sletmarken 12, 6310 Broager
74440605/40156659
orr@danfoss.com
Niels Goosmann
Skippergade, 6320 Egernsund
29448606
sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Benny Frederiksen
Dyrkobbel 51 6300 Gråsten
5153 1323
benny@gs-junior.dk
Poul Erik Petersen
Grønningen 20, 6340 Kruså
74672111/50923712 pladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager
74440001/29263079
f.nielsen@os.dk
Peter Øland
Nalmadebro 28, 6300 Gråsten
74449797/29801293
helle-peter@os.dk
Egon Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
74654786/21288043
rerupe@jubii.dk
Bernhard Jessen
Nejs Bjerg 28, 6310 Broager
74449500/21697655
dana_838@yahoo.dk
Frede Schmidt
Teglparken 52, 6320 Egernsund 74442263/22874228
frede@egernsund.dk
Lisbeth Nissen
Sletmarken 49, 6310 Broager 74440067/23425096
lisbeth@nissennet.dk
Frank Jessen
Dyrkobbel 164, 6300 Gråsten
74652957/29448608 webmaster@graasten-sejlklub.dk
Boy Lindholm
Vesterbakke 27, 6310 Broager 74440209/27624209
lindholm@fritid.tele.dk
Stig Rosenbeck
Dyrkobbel 1c, 6300 Gråsten
74651413/26721414 gransehallerne@gransehallerne.dk

Formandens
side
EN NY SÆSON ER LIGE OM HJØRNET
Lad mig starte denne årets første ”formandens side” med at ønske alle i GS
et godt nytår. Udenfor er det sidste af
julens sne ved at smelte væk, dagene er
begyndt at blive længere, og inden længe
begynder det igen at summe af liv på
pladsen når båd klargøringen går i gang.
De næste par måneder tror jeg mange,
som jeg selv, med længsel ser frem til
sæsonens første tur på vandet.
Programudvalget har i den kommende
tid en række spændende arrangementer,
hvor der er mulighed for en hyggelig
aften sammen med klubkammerater. I
programmet er bl.a. to aftener med beretninger fra tursejlads, der måske kan give
inspiration til den kommende sæsons
sommertur. Vinterprogrammet kan ses i
sidste udgaven af Fanglinen og på klubbens hjemmeside.
Før jul meddelte juniorleder Benny Frederiksen mig at han ønskede at forlade
posten, da han ikke længere har den
fornødne tid til opgaven. Indtil der er
fundet en afløser, vil Bent Rasmussen
være tovholder på det daglige arbejde
i juniorafdelingen, Stig Rosenbeck vil
som bestyrelsessuppleant være bindeled
mellem bestyrelsen og juniorafdelingen,
og jeg selv vil tage del i de opgaver der
har med DS og andre eksterne forhold at
gøre.

I forbindelse med Fabrikant Mads
Clausen Fondens 50 års jubilæum, foretog fonden i starten af december en
række ekstra uddelinger til større projekter i Danfoss nærområderne. Bestyrelsen
benyttede denne mulighed til at søge
støtte til at forbedre forholdene omkring
båd håndteringen i klubben i form af etablering af bådkran og skift til mobilstativer med tilhørende transportvogn. Der
var ikke mindre end 173 ansøgere, og
sejlklubbens projekt var desværre ikke
blandt de relativt få der blev tilgodeset.
Bestyrelsen vil dog arbejde videre med
ideen, og måske findes der andre muligheder for at komme i gang med dette projekt.
Med forårets komme er det også tid til
klubbens ordinære generalforsamling,
der i år finder sted onsdag d. 23. marts.
Indkaldelse kan læses andet steds i denne
udgave af Fanglinen.
Ser frem til at møde mange af klubbens
medlemmer til generalforsamlingen.
Svend Hansson
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
r 2010

13. decembe

1.	Referat fra bestyrelsesmøde 201011-08 godkendt.
2. Siden sidst & indgået post (Svend):
• Benny har trukket sig som Junior
udvalgs formand med øjeblikkelig virkning.
• Forretningsudvalg & pladsudvalgs
formand har behandlet en sag vedr.
flytning af 2 både uden ejernes viden.
Reglement vedr. pladsen opdateres.
• Afslag fra Mads Clausen fonden
3. Økonomi (Bent):
Regnskaber & budgetter skal sendes til
Bent senest 15. januar.
4.	Ændringer i medlemskartotek & tildeling til udvalg (Poul):
Et flertal vedtog at vi ikke optager en
ansøger fra Tyskland.
5. Kort orientering fra udvalgene:
• SYC her inviteret til deltagelse i 3
arrangementer der er annonceret på GS
hjemmeside.

• O
 le: Slanger er lagt i vandet igen.
Højvandet har været lidt hårdt ved broerne.
• Svend: Hvert udvalg bedes i løbet af
januar sende input til Svends beretning.
6.	Orientering fra DS-klubkonference
2010 – Svend:
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
7.	Generalforsamling 2011 er fastsat til
onsdag d. 23. marts.
8. Status igangværende opgaver:
• Poul Erik: Der arbejdes med ”Maste
opbevaring problematikken”.
• Havneuddybelse: Ole arbejder med
sagen.
• Gennemgang af vedtægter mm.: Svend
indkalder til møde først i januar.
• Poul Erik indkalder til møde vedr.
reglement vedr. pladsen.
9. Eventuelt:
Svend: Der arbejdes på at gentage
”Kapsejladsens dag” i 2011.
Referent Poul
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Vigtigt! Vigtigt! Bådpladser
Hermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben.
Det er kun nye medlemmer og broliggere der ikke har fast liggeplads der
skal ansøge.
Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail) og indeholde navn, medlemsnr.
og båddata. Denne sendes til undertegnede.
Her du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har skiftet båd, ikke
skal i vandet, har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads, vil jeg
gerne vide det.
Ansøgningen skal være undertegnede i hænde inden 1. marts 2011, så vi
kan nå at få fordelingen med i fanglinen.
God vind!
Broudvalgsformand.
Ole Rieck
Sletmarken 12 · 6310 Broager
orr@danfoss.com

BHJ - globale muligheder

Ingredienser i verdensklasse
BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og
kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.
Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
Se mere på bhj.com

- when you are looking for real value
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BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
011

10. januar 2

Fraværende: Lisbeth, Egon & Frank
1.	Referat fra bestyrelsesmøde 201012-13:
Godkendt
2. Siden sidst & indgået post (Svend):
Brev fra DIF om medlemsindberetning.
3. Økonomi (Bent):
• Likviditet i orden.
4.	Ændringer i medlemskartotek &
tildeling til udvalg (Poul):
4 medlemmer indplaceret.
5. Kort orientering fra udvalgene:
• Peter: Hal er fyldt og der er 5-6 på
venteliste.
• Ole: Slanger er lagt i vandet og har
virket godt indtil nu i denne sæson.
• Niels: Der arbejdes på en ”regel
aften” & start op møde samt Kapsejladsens dag.

• P
 oul Erik: Udkast til ændret reglement udleveret til bestyrelsen. Behandles på næste bestyrelses møde.
• Bernhard: Udvalget arbejder på at
holde en havnefest for medlemmerne
en fredag eller lørdag i juni.
6. Uddybning af havnebassin (Ole):
Tilbud på prøveudtagning af bund modtaget.
Ole kontakter andre klubber der har foretaget uddybning.
7.	Forberedelse af Generalforsamling
2011 (Svend):
Indkaldelse gennemgået mm.
8. Eventuelt
Intet
Referent Poul

MARINA TOFT-GRÅSTEN
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 Gråsten
Fax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.com
E-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06
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Indbydelse til

GS - AFTENKAPSEJLADSER 2011
Første sejlads: onsdag d. 4. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 8 september.
Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie).
Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 6. september
Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 8 september
Sejladsbestemmelser:
Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.
Respittider & pointberegning:
Iht. DH2009 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler 2009 - 12.
Program:
Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 26. april.
Præmier:
Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.
Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 18. april):
1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Niels Goosmann, Skippergade 1, 6320 Egernsund,
eller send tilsvarende oplysninger til E-mail: Niels.Goosmann@Gmail.com
2. Indsæt 475,- kr. på registrerings nr. 8010 konto 0000219809 i Sydbank. Husk at
anføre dit navn samt certifikat nr.
Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel.
Venligst overhold tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske
betydeligt!
Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2010
Bådens navn: _____________________
Certifikat nr.:______________________
Skipper:__________________________
TLF:____________________________
E-mail:___________________________

________________________________
Dato/underskrift
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Type:____________________________
Sejl nr.___________________________
Adr._____________________________
Mobil:___________________________
Dommer/køkkentjans: Helst d.________

Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne

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.
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.

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.
Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:
Kasserer
Bent Brüning
(modtager genvalg)
Sejladsudvalg
Niels Goosmann
(modtager genvalg)
Broudvalg
Ole Rieck
(modtager genvalg)
Klubhusudvalg
Frede Nielsen (Smudi) (modtager genvalg)
Juniorudvalg
Pt. ikke besat

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:

ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL. 19:00 I KLUBHUSET

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.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
Nuværende medlem:
Revisor
Hans Peter Novrup
(modtager genvalg)
Revisorsuppleant
Pt. ikke besat
11. Eventuelt.
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KAPSEJLADSENS DAG
– en workshop om det at være hjælper til kapsejladsarrangementer
Igen i år arrangerer Gråsten Sejlklub
”Kapsejladsens dag” i samarbejde med
Dansk Sejlunion,
lørdag d. 12. marts 2011 9.30 – ca.
16.30 i klubhuset - klubben byder på
frokost undervejs.
Arrangementet er en workshop
med fokus på det at være hjælper til
kapsejladsarrangementer.
Igennem
præsentationer og praktiske øvelser

kommer vi ind på de forskellige
hjælperopgaver der er i forbindelse
med afvikling af et kapsejladsstævne.
Vægten vil især blive lagt på det
praktiske arbejde på kapsejladsbanen,
men også bureauarbejde berøres.
Hvad enten du er stor junior,
seniormedlem,
forælder
til
en
juniorsejler eller noget andet, og er
nybegynder eller mere/meget øvet
kapsejladshjælper, så er du velkommen.
I løbet af dagen prøver vi at lave
vindcheck med pejlekompas og
vindsnor, lære korrekt brug af VHF
radio, lægge en bane og ændre
10

den,
signalering,
måltagning,
resultathåndtering og meget mere.
I løbet af dagen kommer vi også til at
prøve Sejlunionens rollespil, hvor vi
gennemfører en kapsejlads på gulvet
ved hjælp af et modelsæt med joller,
motorbåde, signalflag og bøjer. Det
er sjovt, det er udfordrende, det er
”tankevækkende” og der vil være masser
af ”timeouts” med tid til spørgsmål og
diskussion.
Tilmelding til: svend@familienhansson.
dk eller 74440029 - gerne inden 1.
marts.
Niels Goosmann og Svend Hansson

SEJLADSUDVALGET INVITERER TIL

KAPSEJLADSREGEL AFTEN
D. 9/3 2011 KL. 19.00 – 21.30

Kære Kapsejlere
Jeg vil gerne indbyde jer til en ”Regel Aften” hvor vi vil arbejde
med kapsejladsregler og tage udgangspunkt i aften kapsejladserne, og ”regelspillet”.
Det er ikke et regelkursus men mere en form for studie-kreds
for alle seniorer med interesse for kapsejlads.
Vores formand for sejlklubben Svend Hansson der er uddannet
baneleder og protestbehandler vil komme og holde et indlæg om
kapsejladsreglerne. Der vil blive taget eksempler fra ”regelspillet”
og på den måde få snakket nogle af reglerne igennem og få støvet
regelbogen af.
Jeg håber alle skippere og deres besætninger der deltager i aftenkapsejladserne om onsdagen, samt de seniorer med interesse
fra kapsejlads vil komme denne aften.
Sejladsudvalget vil være vært med en kop kaffe og en ostemad
denne aften.
Der kan købe øl og sodavand til favorable priser.
Alle besætninger bedes medbringe regelbogen. Er man ikke besiddelse af en regelbog kan den hentes på Dansk Sejlunion’s
hjemmeside.
Af hensyn til planlægning og div. Indkøb bedes I tilmelde jer
senest d. 2/3 2011 til Niels Goosmann på Mobil: 29 44 86 06
Med Sejlerhilsen
Niels Goosmann
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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

Vinterprogram
2010/2011
Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor
Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud:
09. februar kl. 19:00

Limfjorden set fra søsiden, ved Preben Heide.
TV mand. Journalist. Forfatter, men først og fremmest
rutineret tursejler efter mere end 25 år på eget dæk. Hans
hjerte banker varmt for denne del af Danmark. Preben
Heide har udgivet en håndbog for sejlere der færdes ved
og på dette Nordeuropas mest interessante farvand
”Limfjorden set fra søsiden”
Tilmelding ikke nødvendig.
Kom i god tid, der bliver rift om pladserne!

23. februar kl. 19:00	”En tur rundt om huset”, ved Bernhard Jessen.
	Vores langturssejler og formand for festudvalget,
Bernhard vil tage os med på en tur igennem Kielerkanalen
til Hamburg, besøg på Helgoland og op langs Jyllands
Vestkyst til Ålborg og over til Hallands Värdeø og hjem til
GS via Ærø.
Tilmelding ikke nødvendig.
Kom i god tid, der bliver rift om pladserne!
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NY
REDAKTØR

TIL FANGLINEN

SØGES!
Jeg har varetaget jobbet som redaktør
for Fanglinen siden 1999. Det bliver nu
til 12 år – et helt dusin – og nu trænger
både bladet og jeg til afløsning. Der er
godt nok folk i bestyrelsen (læs Ole
og Bent) som synes, at 12 år ikke er
noget at snakke om….. Og det er det
måske heller ikke. I hvert fald har de
mange år med redaktør jobbet for
Fanglinen været en fornøjelse.
Hvad indebærer opgaven med
Fanglinen da?
Fanglinen udkommer 4 gange årligt i
januar/februar, april, august/septem
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ber og november. Det har altid været
sådan med vores klubblad, at de folk
i klubben, som har gang i forskellige
opgaver, gerne bidrager med stof til
bladet. Redaktøren skal helst følge
med i årets gang i klubben og have
viden om de forskellige aktiviteter,
som finder sted. Dette sker især ved,
at redaktøren deltager i bestyrelsens
møder. Der er ca. 9 møder i løbet af
året og det har som regel været både
hyggelige og interessante møder at
deltage i. Redaktøren beder så folk
om at skrive en artikel eller bidrage
med billeder til bladet.
I slutningen af året er det tid til at
forny kontrakten med annoncørerne
i bladet og det sker ved, at redaktøren sørger for, at der bliver sendt
brev til samtlige annoncører og eventuelt også til nye firmaer, som kunne
tænkes at ville støtte klubben gennem annoncering. Også dette arbejde
er lagt i faste rammer og kører uden
problemer.
Redaktøren har tæt samarbejde med
vores dygtige lay-outer, Anders Petersen, som er ansat ved vores faste

trykkeri, som er Ihle i Broager. Samarbejdet har fungeret upåklageligt igennem mange år. Så vidt jeg ved, så er
Fanglinen altid blevet trykt netop her.
Vi har naturligvis undersøgt markedet
med jævne mellemrum og også en
enkelt gang fået trykt bladet et andet
sted. Det var dog en ekstra ordinær
situation. Men Ihle er stadig det bedste trykkeri og kan også være med på
prisen. Den nye redaktør vil i dette
samarbejde finde god hjælp.
Det har indtil nu været redaktørens opgave at få hentet Fanglinen
hos trykkeren og få sendt bladet ud
til medlemmerne. Det har været et
rimeligt stort arbejde at pakke og
sende alle bladene. Tidligere blev
bladet sendt direkte som postomdelt
blad, men nye regler ændrede den
praksis for ca. 5 år siden. Imidlertid
er der sket det, at reglerne igen er
ændret, så det igen vil være muligt at
sende postomdelt.
Udfordringerne frem over vil være
at udvikle bladet - også i retning af
et mere interaktivt medie med stadig
tættere forbindelse til hjemmesiden.
Det kan jo godt være, at der bland

bladets læsere sidder ægtefæller og
tænker: nåh ja, det kunne jeg godt
tænke mig, men jeg er jo ikke medlem
af klubben – det er min mand/kone,
der er det. Det skal ikke være nogen forhindring. Jeg var heller ikke
selv medlem, da jeg fik jobbet– jeg
havde børn, der sejlede og var derfor kommet med i juniorarbejdet.
Og min mand var netop blevet aktivt
medlem, fordi vi lige havde fået båd
selv. Selv var jeg altså ikke medlem på
det tidspunkt. Men det blev jeg så, for
formalia skal være i orden. Og som
redaktør fritages man for at betale
for medlemskab, så det er altså heller
ikke noget problem.
Jeg håber, at der sidder nogen og
tænker, at det her kunne de godt
tænke sig. Hvis I har spørgsmål, så er I
meget velkomne til at henvende jer til
mig på mail: lisbeth@nissennet.dk eller mobil 23425096. I må også meget
gerne henvende jer til Svend Hansson,
som også gerne svarer på spørgsmål.
Hvis I nu sidder og tænker, at det her
ville være noget for en af dem I kender, så må I også meget gerne opfordre
vedkommende til det.
Sommerlejr i

Over 100 skolebørn har besøgt
GS og prøvet sejlads

Standerhejsning 24. april.

Lillebælt Syd

kredsen
i Gråsten

Besøg GS
www.graasten- på
sejlkl

ub.dk

Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk
Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk

Generalforsamling

Over 100 skolebørn har
besøgt
GS og prøvet sejlads

17. marts
Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.d
k

Besøg GS på
klub.dk
www.graasten-sejl

Sommerlejr
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GRÅSTEN SEJLK

LUB - NOVE

GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4 - 41. ÅRGANG

GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOPBER 2010 - NR. 3 - 42. ÅRGANG
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Vi har en fin sejlads ud til de forjættede
øer. Hecate Strait hedder det farvand som
skiller Haida Gwaii fra fastlandet. Og
det minder på mange områder om Nordsøen, bortset fra at tidevandsforskellen
er meget større, og vindene noget kraftigere. Tågen er tæt (som den har været de
sidste mange dage) da vi forlader ankerpladsen, men da vi er ca. ¼ af vejen,
sejler vi ud i det smukkeste solskin, og vi
ser øerne ligge badet i sol forude. Haida

Gwaai byder i det hele taget på rigtig
flot vejr det meste af tiden vi er der. Man
har et meget smukt og spændende nyt
museum, med nyt og gammelt fra den
spændende kultur. En del af museet huser
et overdækket friluftsværksted, hvor man
udhugger cedertræskanoer og totempæle.
Et hold lokale kunstnere er netop gået
i gang med en ny totempæl, som skal
stilles op foran museet, når den engang er
færdig.
Naturen er noget helt for sig selv. Her
er et af de få steder i British Columbia,
hvor man endnu kan se oprindelig urskov, som aldrig har været skovet kommercielt. Man føler sig meget lille mellem de
enorme træer! En sjov lille detalje er, at
alle de Sitka-graner som gror i Esbjerg
kommune stammer fra frø, som kommer
lige præcis her fra Haida Gwaai.
Sitka-koglerne er ikke så nemme at få
hentet ned fra de enorme træer. Så forstfolkene indførte røde egern, som er
utrolig ferme til at "plukke" koglerne.
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På vore vandreture i skovene oplever vi
et par gange, at det pludselig regner ned
med kogler om ørerne på os! Når egernet
så har fået høstet kogler nok, kommer
det ned og går i gang med ædegildet.
Der ligger altid store mængder kogler,
hvor egern huserer. En utilsigtet bivirkning er, at bestanden af sangfugle er
gået væsentligt ned, idet egern er nogle
slemme ægrøvere.
Vi lejer en bil et par dage i Queen Charlotte City (der er en landsby med under
1000 indbyggere!), og ser alle seværdighederne på Graham Island, den nordligste hovedø. Der er kun én vej der
går fra byen og op til den nordlige del
af øen, så der er ingen fare for at
køre vild! På vestkysten blæser
der hård vestlig kuling, og der er
tåge og finregn, mens østkysten
er velsignet med solskin, blå himmel og lette vinde, i stort set hele
den periode vi er der. Tågen plager
også store dele af kysten på fastlandet, mens vi nyder ø-livet. - Vi
hører senere, at både på vej sydover gennem fjordsystemerne langs
fastlandet, har haft meget kedelige
sejladser i konstant tæt tåge, mens
vi andre har nydt solen!

På nogle af vore ankerpladser kan
vi se, at området har været skovet
på et eller andet tidspunkt. Måske
for 50 til 100 år siden. Man fælder
"revl og krat" og efterlader derfor
nogle grimme ar i landskabet. I
forbindelse med skovningen har
man anlagt grusveje op og ned af
bjergene, for at kunne transportere stammerne ned til havet. Skoven er naturligvis groet op igen,
og vejsystemet ligger som grønne
alléer, der er perfekte til skovvandringer. Jorden er så kompakt
på de gamle veje, at ingen træer kan slå
rod der. De nye træer er stort set udelukkende elletræer, som står med lyse
stammer mellem de enorme træstubbe
fra de fældede gran- og cedertræer. Der
er en helt speciel, næsten eventyragtig
stemning, når man bevæger sig op af
disse gamle, mosgroede veje, som ikke
har været brugt gennem mange årtier.
Og man forventer næsten at der dukker
et Tornerose-slot op rundt om det næste
hjørne! De eneste spor vi finder, er dog
fra de sorte bjørne (verdens største sortbjørne findesher på øerne!), og hjortene,
som også benytter skovvejene. Et enkelt
sted ser vi tydelige tegn på bævere, der
har været i gang med af fælde træer!
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lykkes det dem at få tovværket viklet ind
i propellen under aktionen. Og da hvalen
samtidig dykker, forsvinder jollen under
dem i dybet. Et par minutter senere skyder jollen, som heldigvis er forsynet med
opdriftsmiddel, højt op over havoverfladen et stykke væk, og lander med et
enormt plask.
Fiskerne er i mellemtiden blevet samlet
op af andre fiskere i området. - Hvalen
med tovværket ser man ikke mere til!
De 8 dage vi har sat af til Haida Gwaai
er naturligvis overhovedet ikke nok til at
få set disse sagn-øer. Men vejrudsigterne
er meget afgørende for vore sejladsbeslutninger. Så vi tager nødtvungent
afsked med Haida Gwaai, og har en flot
natsejlads ind til fastlandet, på et tidspunkt hvor Jorden befinder sig midt i en
meteorregn, så stjerneskuddene er talrige
og spektakulære. Ud på morgenstunden
bevæger vi os gennem et område, hvor
en stor flok blåhvaler fouragerer. Til
tider må vi ændre kurs og tage farten
af skuden, for ikke at kollidere med de
imponerende kolosser. I det hele taget
er der utrolig megen hval-aktivitet i
disse farvande. Vi møder store flokke af
pukkelhvaler inde mellem øerne, og det
er aldrig kedeligt!
På et tidspunkt hører vi på VHF-radioen
Coastguarden efterlyse fartøjer, som har
observeret en pukkelhval med noget tovværk og en bøje på slæb.
Det lyder lidt mystisk, men forklaringen
får vi, da vi ankommer til næste havn:
Et par fritidsfiskere i en lille jolle med
udenbordsmotor får øje på en hval, som
ligger i overfladen, og tilsyneladende har
fået viklet sig ind i noget tovværk med
en bøje. De beslutter sig for at prøve at
befri hvalen for tovværket. Desværre
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Vore egne oplevelser er mindre
dramatiske, men alligevel temmelig
spektakulære. Nogle af pukkelhvalerne
udøver deres specielle haleklaskningsceremoni, med halerne højt hævet over
havets overflade, efterfulgt af voldsomme klask, så vandet står i kaskader
højt op i luften! På vores sidste ankerplads i den nordlige skærgård, basker
der tre pukkelhvaler rundt, den ene en
unge, som holder sig tæt op af sin mor. Med vemod er vi nu på vej ud af de øde
naturområder, og sejler mod mere "civiliserede" områder! Vi falder i søvn til
lyden af prustende hvaler.
På vor vej sydover gennem British
Columbias sydlige skærgård, stopper vi atter hos vor gamle ven Max, og
har et par hyggelige dage sammen, med
masser af snak, god mad og endnu en
lejlighed til at finde snapsen frem!! Max
er et lysende eksempel på, at man ikke
behøver at gå i stå, blot fordi man nærmer sig de 80. Det er utroligt så mange ting
han har gang i, - han keder sig i hvert
fald aldrig!
Sommerens Alaska-togt ender hvor det
startede, i Port Townsend. Vi har udsejlet nøjagtig 2501sømil siden vi lagde ud
herfra, for næsten 4 måneder siden. Stedet er det samme hyggelige gammeldags

hippie-samfund som altid. - Mænd har pr.
definition skæg og hestehale, og kører i
gamle pick-up trucks! Og træbåde er
absolut byens hovedinteresse, med utallige bådebyggerier og værksteder, samt
en meget aktiv bedding, hvor alle slags
fartøjer kan tages på land. Wooden Boat
Festival, der foregår over 3 dage, er
årets højdepunkt, og altid spændende og
interessant, for enhver med interesse for
både og sejlads. Vores kalender er fyldt
op med foredrag vi gerne vil høre. Selv
holder vi et foredrag om "High Latitude
Cruising", som vi blev opfordret til på
sidste års festival. Det går godt, og er alt
i alt en positiv oplevelse, med et meget
spørgelystent publikum.
Mens efteråret trænger sig på, med
farvestrålende efterårsløv i skovene, og
mere ustabilt vejr, tager vi et mini-cruise
til Vancouver og Victoria, de to største
canadiske byer på denne side af kontinentet. I Vancouver besøger vi vore gode
gamle venner Inge og Kjeld, som byder
på lækker frokost i deres hyggelige hjem.
Vi ser også på spændende museer, ikke
mindst det maritime museum, hvor det
historiske skib St. Roch er udstillet. St.
Roch var det første fartøj, som gennemsejlede Nordvestpassagen fra vest til øst.

Det foregik fra 1940 - 1942
midt under anden verdenskrig,
og den gæve besætning havde
to overvintringer undervejs. St.
Roch var et patruljefartøj under
Royal Mounted Canadian
Police, og formålet med rejsen
var ikke mindst at opretholde
canadiske rettigheder til deres
Arktiske områder. Skipper
på skuden hed Henry Larsen,
og var naturligvis nordmand,
ligesom Roald Amundsen, der
med det gode skib "Gjøa", var
Nordvestpassagens allerførste besejrer
(fra øst mod vest) i 1903 - 1905. Henry
Larsen sejlede i 1944 skuden tilbage gennem Nordvestpassagen til Vancouver. St.
Roch står nu lunt inden døre i sin tørdok.
Vi går ombord og føler historiens vingesus, medens vi bevæger os rundt i de
snævre gange under dæk og kikker ind i
de små kahytter.
En fransk aluminiumsbåd vi møder i Victoria et par dage senere, har planlagt at
sejle hjem til Frankrig ad den rute næste
år, så gang på gang får vi håndgribelige
beviser på, at forholdene i Nordvestpassagen er ved at ændre sig.
I det hele taget står vi ved en skillevej,
hvor en masse beslutninger skal tages. Vi
har planlagt at være hjemme i Danmark
med SOL i 2013. Så herfra er vi altså for
hjemadgående, og rutealternativerne er
mangfoldige. Så vi har lidt at spekulere
på, når nu vi er hjemme i Danmark for
vinterhalvåret. SOL ligger i sin vinterhavn, Poulsbo, i nærheden af Seattle. På
vores bro ligger der flere sejlere der skal
overvintre, og de har alle lovet at holde
øje med hende i vores fravær.
Så SOL får lov at hvile lidt, indtil besætningen vender tilbage til foråret.
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SØSÆTNING – APRIL 2011
Jeg har fastlagt datoerne for søsætningerne på følgende datoer.

09
16
23
30

april kl 08.00
april kl 08.00
april kl 08.00
april kl 08.00

Der vil blive opslag ved klubhuset.
Rækkefølgen for søsætningen bestemmes af pladsformanden/tovholderen eller den
af ham udpeget hjælper.
Med venlig hilsen
Poul Erik
pladsudvalgsformand

Nyt fra
juniorafdelingen
Ikke overraskende har der været lidt stille
i juniorafdelingen i december måned,
hvor vejret jo så absolut heller ikke var
til aktiviteter på vandet (det skulle da lige
have været til fods, hvis isen ellers kunne
bære)!
Vi sluttede året med julebanko den første
torsdag i december, hvor der sædvanen
tro var mødt mange juniorer og forældre
op i håb om, at de rigtige numre blev råbt
op, så henholdsvis en række eller et helt
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kort blev fyldt og man kunne få del i de
mange fine gevinster, der blev spillet om.
Og som sædvanlig blev pakkerne ulige
fordelt til både glæde og sorg for de mange
forventningsfulde spillere. Til gengæld
havde Marianne sørget for, at der var
æbleskiver og gløgg i rigelige mængder, så
her var der ingen, der blev snydt.
Januar blev startet op med en tur i
skøjtehallen lige syd for grænsen, hvor
der ligeledes var god tilslutning fra såvel

juniorer som forældre. Der blev skøjtet
lystigt af såvel unge som ældre; men én
af vore juniorer, Nadine Quist Jensen,
glemmer ikke så hurtigt denne aften.
Hun kom nemlig på glatis og røg en tur
ned på alle fire, desværre så uheldigt
at det medførte et brækket håndled og
efterfølgende 14 dage med armen i gips.
Derefter veksler vinterprogrammet så med
teoriundervisning i klubhuset, træning i
gymnastiksalen på Adsbøl Friskole og
diverse sociale arrangementer og ikke
mindst juniorweekenden, som i år løber
af stablen den første weekend i februar.
Og i år prøver vi at afvikle den fra fredag
til lørdag, så man kan nå at få hvilet ud i
god tid inden mandag morgen. I år er der
planlagt spisning på den græske restaurant
ved Hotel des Nordens og efterfølgende
Ice Disco i skøjtehallen, inden turen går
tilbage til klubhuset, hvor der traditionen
tro bliver spiller computer og playstation
det halve (eller hele) af natten.

Vi håber, at juniorudvalget kan blive
styrket med nye friske kræfter her i det
nye år efter, at Benny har valgt at forlade
os og vi i skrivende stund er nede på
kun 4 udvalgsmedlemmer. For at det
hele skal kunne fungere tilfredsstillende
skal juniorudvalget helst sammensættes
således:
• Formand
• Kasserer
• Sekretær
• Trænings- og undervisningsansvarlig
• Materialeansvarlig
• Aktivitetsansvarlig
Så vi håber inderligt, at der blandt
forældrekredsen findes et par stykker, der
gerne vil give et nap med. Der er såmænd
ikke det helt store arbejde i det, hvis vi får
opgaverne fordelt rigtigt og så er det også
ganske givtigt at være med til at drive en
ungdomsafdeling i en sportsklub.
Sejlerhilsen Bent
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VINTER PROGRAM 2011
DATO

AKTIVITET

HOLD

Onsdag d. 5/1 2011 Skøjtehal for hele familien

Alle

Torsdag d. 13/1 2011 - Teoriundervisning

junior

Torsdag d. 20/1 2011 - Træning – Gråsten friskole Adsbøl(Marianne H)
(Husk træningstøj, indendørs sko)
junior
Torsdag d. 27/1 2011 - Teoriundervisning
Sidste tilmelding frist til juniorweekend

junior

Torsdag d. 3 /2 2011 - Teoriundervisning

junior

Fredag 4lørdag 5 /2. 2011

Juniorweekend

Junior

Foældermøde kl 9- 10
- sidste oprydning efter juniorweekend
Lillebæltsydkreds forårs møde syc 9-14

Forældre- junior
alle
Forældre

Lørdag 5/2

kl. 9

Torsdag d. 10 /2

- Teoriundervisning

Torsdag d. 17 /2

- vinterferie

Torsdag d. 24 /2

- Træning – Gråsten friskole Adsbøl (Marianne H)
(Husk træningstøj, indendørs sko)

Torsdag d. 3. /3

- Teoriundervisning

Torsdag d.10/3

- Forældremøde
- Teoriundervisning knob og splejsning mm.

Torsdag d. 17/3

Ingen undervisning - aften flyttet til fredag

Fredag d. 18/3

Fredags hygge ;-)

Torsdag d. 24/ 3

- Teoriundervisning

Torsdag d. 31/ 3

- Teoriundervisning

Torsdag d. 7/4

- Teoriundervisning

Torsdag d. 14/4

- Teoriundervisning-

Torsdag d. 21 / 4

Påske ferie

Tirsdag d. 26/ 4

Kl 18-20 -klargøring til sommersæsonen

Forældre/juniorer

Torsdag d. 28 /4

Kl 18-20 -klargøring til sommersæsonen

Forældre/juniorer

Søndag 1 /5

Kl 9 -Morgen brød i klubhuset
9.30- 12 - Sidste klargøring til sommersæsonen Forældre/juniorer

Tirsdag d 3/5

Første sejlads aften for c selerne
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Forældre
juniorer
alle

trim (jan)

Juniorer

MANDETUR 2010
Mandeturen er for GS en traditionsrig tur,
hvor den ”hårde kerne” som oftest bliver
suppleret med et par nye både. Men der
er en hård kerne – mændene der altid har
været med på mandeturen! Men da jeg jo
ved at der er mange flere ”rigtige mænd”
blandt GS sejlerne kan jeg da kun opfordre til, at vi i de kommende år ser et par
flere af disse udprægede handyr på mandeturene! Få nu samlet et mandskab sammen af naboer, brødre, arbejdskammerater etc, eneste adgangs kriterium på dette
ene årlige arrangement i Gråsten sejlklub
er: At du er mand! Eller for at gøre det lidt
mere tydeligt, bøjer jeg det lige i neon for
dig: Hvis du ikke melder dig selv til mandeturen 2011 og er mand - ja så spørger
jeg dig hvorfor du ikke har tilmeldt dig…
Traditionelt har vi de seneste år valgt ”en
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kort tur”, året efter en ”længere tur”, så en
kort osv. I september 2010 var det en af
de korte – vi tog blot turen til Flensborg.
Godt var det, for vejrguden havde sluppet
”en ordentlig vind” den dag. Vi målte 21
m/s. i en kraftig byge, der fik et helt kapsejladsfelt til at vælte foran os, de lå netop foran startlinjen og ventede på afgang.
Vi sejlede lige igennem resterne af feltet,
både med ”beskidte sejl” sådan som de
mørklaminerede sejl kaldes af alle os der
gerne vil have sådanne, men ikke har råd.
Godt at vort valg ikke faldt på Kappeln,
som ellers også var på tale ved planlægningen.
Vi prøvede os med noget nyt på mandeturen, selvom vi har en klar fornemmelse af, at der ikke skal alt for mange
ændringer til ved mandeturen – det er der
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tydeligvis ikke det store ønske om. Men
denne ændring er kommet for at blive: Vi
startede skippermødet kl. 08:00 som sædvanlig, men tog så en fælles morgenkaffe.
Det var der stor tilslutning til, og vi sejlede derfor ud gennem ”æ soun gaf” kl.
10:00 i stedet for som normalt, kl. 09:00

24

Vi var i alt 22 mand, fordelt på 7 både
med på turen. Nogle valgte at brænde diesel af – ad hvilken årsag dette så var nødvendigt, må vejrguderne vide. Vi valgte at
sejle, om end kludene blev reduceret til et
minimum – vind var der nok af, i hvert
fald i stødene.

Vejret var generelt flot, og hen på eftermiddagen blev det ligefrem svedigvarmt –
stemningen i al fald! Men det hænger nok
sammen med den tradition, at de forskellige skippere på deres både, rydder lidt op
i skibsbaren, det er jo et spørgsmål om at
få lidt bund i det engang imellem, især nu
hvor sejlersæsonen lakker mod enden. Et
helt igennem rationelt og mandigt tiltag,
for ikke at få alt for mange ophobninger
af halve sjatter hist og her – og jeg er da
helt overbevist om at konen synes det er
rigtig fint, at der igen er kommet styr på
det gode skab.
Kl. 18:00 var der bestilt bord hos Bellevue restaurant ”an der Hafenspitze”. Skipperne og deres mandskaber var godt sultne
efter alt det arbejde med sorteringen afog udrensningen i skibsbaren. Alle blev

dog færdige til tiden, og troppede op til
såvel mad – men ikke mindst præmieuddelingen: Knikke blev vinderen – ikke
fordi han var fremragende til at udføre
opgaven, men fordi han var den eneste der
gjorde det! Vi havde i festudvalget arrangeret en slags ”Rum regatta”, hvor det som
bekendt drejer sig om at blive no. 2, og
ikke no. 1! Om det var vejret eller stemningen der ikke var til et sådant arrangement ved vi ikke, men én måtte blive vinderen, og det var Knikke.
Der blev spist godt, og traditionen tro
blev der efterfølgende festet – hvad enten
man valgte at gå en tur i byen, eller blev
på bådene rundt om i havnen. Fællesnævner for aftenen var, at alle hyggede
sig og havde det sjovt! Jeg selv var en tur
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mere
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- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
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Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
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Landsdækkende
servicenet
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WINDBREAKERS
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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

med mit mandskab på ”Hansens Brauerei”, hvor vi fik en meter øl af deres eget
mærke.
Der var blot én ting der ikke forløb som
sædvanligt: Redningsplanken blev ikke
videreleveret af Peter Wettengel, som op
til mandeturen var indehaver af den ærefulde vandrepokal. Som i manifestet står,
skal den videregives til en person der har
udmærket sig på særlig vis, og gjort noget
særligt for mandeturen. Der er førhen blevet gradbøjet på denne regel, og pokalen
er gået videre til en person, der har gjort
noget særligt for klubben. Men det er suverænt indehaveren af redningsplanken
der afgør, hvem der skal være den kommende indehaver, og da Peter ikke havde
nogen at foreslå, gik pokalen tilbage til
indstifteren – ”Erik af Wildlife”. Pokalen
blev dog straks videregivet til forvaring
hos festudvalgsformanden. Den ligger
således hos mig nu, og der kommer ikke
til at være en sølvplakette med navn udfor

årstallet 2010. Det er sket én gang før i
redningsplankens historie – gad vide om
årsagen dengang var de 250 kr. som en
sådan sølvplakette koster. Hvem ved.
Søndagen bød for mit vedkommende på
”sen morgenmad med blødkogt æg”. Én
efter én drysser de enkelte både af sted
hjemad. Hyggeligt det var det, og kun få
gange om året får jeg brugt lattermusklen,
som jeg gør det på en mandetur!
Kærligst, dit festudvalg,
Bernhard Jessen.
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Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter

Pure
Cruising

Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13

Gælder i hele 2010 og kun mod
aflevering af annoncen

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

