DET BLIVER EN GOD HAL
TIL JUNIORERNE!
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HUSK!
SØSÆTNING
O P TA G N I N G
Sejl- og motorbåde indtil 10 tons

Henning Larsen
Søndervejen 23 - 6340 Kruså
Telefon 74 60 82 25
Mobil: 40 17 29 39
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Formandens beretning for
sejlklubben 2003
Situationen i klubben generelt
Det er jubilæums år – 75 år – og vi har i
klubben kunnet konstatere en god tilgang
af nye medlemmer. Grunden til dette er
også, at situationen omkring Fiskenæs er
særdeles usikker. Medlemstilgangen
betyder, at vi nu ikke umiddelbart er i
stand til at anvise bådpladser til nye
medlemmer, der måtte ønske det.
Klubben er sin høje alder til trods
bestemt frisk – og der er mange
aktiviteter i gang i klubben.
Nyt æresmedlem
Som de fleste medlemmer nok har
bemærket, både i dagspressen og i Fanglinen, så har Gråsten Sejlklub fået et nyt
æresmedlem. Hans kongelige højhed
kronprins Frederik gav tilsagn om
æresmedlemskab, da vi via hofmarskallatet tilbød dette. Det er vi
selvfølgelig glade for og stolte af, men
endnu ved vi ikke om det får nogen
betydning for klubben som sådan.
Halbyggeri
Vi er i gang med at bygge en ny
materiel-hal primært til juniorerne og vi
håber den kan stå færdig til 1. maj! Vi
har også fået byggetilladelse til omklædning- og bruserum, men vi har endnu
ikke fået nok økonomisk tilsagn til at
kunne begynde byggeriet. Generelt har
der været god opbakning i forhold til
sponsorater til disse udvidelser. Det er vi
meget glade for, og det afgørende for
vores muligheder for at udvide klubbens
faciliteter. En stor tak til sponsorer. I den
forbindelse er det også væsentligt at

pointere den store imødekommenhed fra
mange af klubbens medlemmer og fra
juniorers forældre, som velvilligt er gået
ind i projektet. Tak til dem.
Juniorarbejdet
Vi har mange aktive sejlere blandt
juniorer og juniorarbejdet støttes også
flot af sponsorer. Tak for det.
Gråsten kommune
Gråsten sejlklub har et godt samarbejde
med kommunen, som har set meget
velvilligt på vores ønske om at udvikle
klubben til dansk sejlunions standard,
som ungdomsvenlig klub. Kommunen
har i øvrigt stillet sig velvilligt til
rådighed i forhold til praktiske opgaver.
Bundmaling
Siden 1998, hvor daværende miljøminister Svend Auken offentliggjorde en
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betænkning med forbud mod biocider i
bundmaling, har alle sejlere via Dansk
Sejlunion kæmpet for at finde en mindelig løsning, så vi kunne sejle uden at
risikere at overtræde forbudene og
alligevel undgå overbegroning. Anstrengelserne ser ud til at have båret frugt,
fordi sejlunionens indsigelser er blevet
hørt og dermed har gjort det muligt for
diverse firmaer at skabe bundmalinger,
der kan holde begroningen nede. Nu er
der imidlertid kommet endnu et
miljøpålæg, der pålægger os at forhindre
rester fra bundmalingerne i at havne på
jorden. Det ser for mig ud til, at det er
nødvendigt med anskaffelse af det anbefalede udstyr til denne opsamling, idet
der er alvorlige trusler om endog meget
dyre påkrav om oprensning, hvis et af
vore medlemmer tages i ikke at overholde miljøkravene.
Frihavnsordningen
Vi har igen i år valgt at være med i frihavnsordningen, der har været til glæde
for alle, der har været på tur rundt i de
danske og evt nordtyske farvande. Ordningen har vi i bestyrelsen valgt at gøre
gratis for klubbens medlemmer.
Tyverier
Vi har i det forgangne år været plaget af
flere tyverier. Derfor har vi etableret
automatisk lys ved klubhuset og vi har
været langt i overvejelserne om at
anskaffe et nyt nøglesystem og en boks.
Tanken om et nyt nøglesystem er
forkastet igen, idet det er for dyrt i
forhold til den mulige gevinst. Vi ønsker
stadigvæk at anskaffe en boks, hvor vi
kan henstille de værdifulde ting som
tyvene typisk er gået efter f.eks. videomaskinen.
Fanglinen
Den nuværende regering valgte som led i
finansloven af fjerne tilskuddene til post4

forsendelse af klub- og foreningsblade.
Det har ramt alle sejlklubber og foreningsliv i det hele taget hårdt. Også hos os
har det givet anledning til overvejelser.
F.eks. har vi overvejet om Gråsten Sejlklubs
hjemmeside
kunne
erstatte
medlemsbladet. Bestyrelsen har dog
besluttet, at vi ønsker at bevare Fanglinen
som medlemsblad blandt andet fordi vi
ved, at ikke alle medlemmer har internetadgang og fortrolighed med den form.
Medlemsbladet ser vi som et værdifuldt
medie i klublivet.
Aktivitetskalender
Vi har i det forgangne år haft aktivitetskalenderen som fast punkt til Fanglinen
og håber, at alle nu har taget den til sig til
gavn for planlægningen både i klubben
og på hjemmefronten. Kalenderen er nu
også taget op på vores hjemmeside, hvor
den løbende vil blive ajourført, så alle
med internetadgang kan se aktiviteterne
efterhånden, som der bliver fastsat dato
for aktiviteten.
Jubilæum
I år har vi 75 års jubilæum og vi håber, at
alle vil være med til at markere dette år
både med deltagelse i standerhejsningen
og festen 1. maj.
Klubben har med de vedtægtsbundne
regler om arbejdspligt altid forsøgt at
skabe et tilhørsforhold til klubben og et
godt udgangspunkt for gode kontakter og
relationer medlemmerne imellem. Disse
gode forbindelser håber jeg vil være
basis for en god fremtid for klubben.
Tak til alle medlemmer, som har ydet
en aktiv indsats for at vi kan have en
velfungerende klub.
24. marts 2004
Stig Nissen
Formand

GENERALFORSAMLING
rts 2004
den 24. ma
Formanden bød velkommen kl 19.00 til
ca. 36 fremmødte.

2. Beretning.

1. Valg af dirigent og protokolfører.

Formanden fremlagde sin beretning, som
kan læses andetsteds i Fanglinen i sin
fulde længde.

Fra bestyrelsen blev peget på Jørgen
Esmann til hvervet som dirigent. Blev
valgt.

Beretningen gav anledning til spørgsmål
om bundmalingsproblematikken, og
hvad de nye regler betyder.

Til at føre protokollen blev undertegnede
foreslået og valgt.

Hans Jørgen Laustsen kunne oplyse, at
det drejer sig om den gamle, giftige
bundmaling, som ikke må skrabes/slibes
af bådene, hvis ikke det foretages med
specialstøvsuger.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed lovlig.

Hvis dette ikke gøres rigtigt, kan
miljøstyrelsen forlange jorden, hvor
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malingen er landet, gravet af i op til 1
meters dybde, og også i et område noget
større end båden. Denne jord skal så
renses i Kommunekemi for en pris af
6.000 kr. pr. kubikmeter.
Der kom også forslag fra forsamlingen
om et overdækket område, hvor denne
bundmalingsskrabning kunne foretages
forsvarligt, men til dette kunne formanden fortælle, at der er indhentet tilbud på
det omtalte støvsugeranlæg, og da prisen
kan holdes på 14.000 kr. forventer GS at
investere i det.

Derefter gennemgik kassereren budget
for 2004.
Vedrørende Fanglinen kunne han oplyse,
at der forventes en merudgift til bladudgivelsen på ca. 3.000 kr.
På spørgsmål om, hvad containerleje
omfatter, kunne det oplyses, at det drejer
sig om tømningsafgiften.
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud.

Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, der dermed blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent og indskud blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab og budget.

5. Fastlæggelse af diverse priser og
gebyrer.

Kassereren gennemgik resultatopgørelsen for 2003.
Der blev spurgt, hvad tilgodehavender er:
Det drejer sig om pladsleje og annoncetilgodehavende.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Bestyrelsens forslag om uændrede takster for bro-, plads- og halleje blev godkendt.
6. Forslag til vedtægtsændringer.
Ingen forslag.
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7. Indkomne forslag.
Ingen.
8. Valg til bestyrelsen og suppleant.
Formand: genvalg (Stig Nissen).
Sekretær: genvalg (Tage Møller).
Pladsudvalgsformand: Jan Aaskov
ønskede ikke genvalg, og der var 2
forslag: Peter Wettengel og Hans Jørgen
Lausten.
Der blev foretaget en skriftlig afstemning
med følgende resultat:
Peter Wettengel : 11 stemmer. Hans Jørgen Laustsen: 37 stemmer.
Hans Jørgen Laustsen var dermed valgt
til pladsudvalgsformand.
Haludvalgsformand: genvalg (Poul
Jensen).
Festudvalgsformand: Kerstin Knüppel
ønskede ikke genvalg. Leo Mortensen
var foreslået og blev valgt.
Programudvalgsformand: genvalg (Bjørn
Vestergaard).

Hans Jørgen Lausten
valgt som formand for pladsudvalget.
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Leo Mortensen
valgt som formand for festudvalget.
Suppleant: Den tidligere suppleant Frank
Jessen ønsker at hellige sig opgaven som
klubbens WEB-master, så her blev tale
om nyvalg. Peter Skov var blevet foreslået og blev valgt.

Boy Lindholm
Klubmåler.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

samlingen om at spraye videoafspillere,
så de ikke kan sælges, blev noteret.

Revisor: Genvalg (Hans Mortensen).
Revisorsuppleant: Genvalg (Chr. Paulsen
Petersen)

Sejladsudvalgsformanden henledte
opmærksomheden på det nye tiltag med
onsdagssejlads for cruisingbåde.
Der er kommet 2 nye kapsejlere.

10. Eventuelt.

Klubmåleren bad folk henvende sig i god
tid, hvis der skal foretages vejning.

Formanden benyttede lejligheden til at
huske alle på, at pladsen foran hallen og
selve hallen skal være ryddet til den 24.
april.
Husk også tilmeldingen til festen.
På henvendelse fra forsamlingen kunne
broudvalgsformanden fortælle, at den
nye mastekran forventes klar medio april
og der bliver en specialnøgle til at løfte
606-erne.
Juniorudvalgsformanden kunne oplyse,
at den nye hal kommer til at høre under
juniorafdelingen.
Formanden fortalte, at vi stadig er ude
efter en box til opbevaring af forskellige
tyveririsikable effekter. Et forslag fra for-

Broudvalgsformanden kunne oplyse, at
den gamle mastekran kører uændret
videre.
Programudvalget afholder: ”Lær din
sejlklub at kende” for nye medlemmer
den 19. april.
Dermed var emnerne udtømte, og dirigenten takkede deltagerne for en god
afvikling af generalforsamlingen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede for det store fremmøde og bød derefter på kaffe.
Tage Møller
protokolfører
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Bestyrelsesmøde
rts 2004
den 29. ma
Fraværende:

Erland Jensen, Kollund
Peter Brinch-Nielsen, Gråsten
Mogens Mau, Egernsund

Leo, Bjørn, Frank og Lisbeth.
Udmeldt

Thorleif Vinther, Sydals

1. Protokol.
Referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling godkendt og underskrevet.

5. Generalforsamlingen.
Bestyrelsen blev konstitueret med Ole
som næstformand.

2. Siden sidst og indgået post /
formanden.
For at mindske varmeudgifterne til klubhuset havde havnemesteren fået lavet
økonomiberegninger på et varmepumpeanlæg.
Der er i forslaget mange gode elementer,
og Lorens vil sammen med 2 andre klubmedlemmer gå videre med sagen, så vi
kan få et sikkert grundlag til at tage en
beslutning.
Alle bestyrelsesmedlemmer bedes møde
op til en aften med de nye klubmedlemmer. Den 19.april kl. 19.00.

Når støvsugeren til afrensning af bundmaling er modtaget, vil havnemesteren
stå for udlejningen. Der er sat en leje på
50 kr. /dag. Dertil skal regnes udgifter til
slibeskiver.
Der oplyses om tvungen brug af
anlægget ved fjernelse af gammel bundmaling.
Brugeren sørger selv for tømning og
aflevering af malingstøvet på kommunens miljøaffaldsplads.
7. Jubilæum.

3. Regnskab.

Onsdag den 31. holdes næste møde, hvor
det endelig fastlægges, hvordan festen
afholdes.

Intet nyt. Der udsendes nu opkrævning af
brodepositum og broleje.

8. Kort orientering fra udvalgene.

4. Ændringer i medlemskartotek.
Nyt aktivt medlem
Bjørn Jensen, Flensborg
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Pladsudvalget: Er nu gået i gang med
forårsarbejdet. På torsdag holdes et planlægningsmøde.
Juniorudvalget: Halbyggeriet er godt i

gang. Hallen forventes at stå færdig til
festen.
Én af de nærmeste dage leveres den nye
motor.
Der er afviklet trænerkurser.

Den sidste weekend i august er der 75års jubilæumsregatta.
Husk at møde op den 22.april kl. 19.00,
hvis du er interesseret i det nye sejladstilbud: Onsdags Touren.

Klubhusudvalg: Køkkenet er ved at blive malet. 2 termoruder skiftes.

Festudvalget: Ikke tilstede.
Programudvalget: Ikke tilstede.

Haludvalget: Porten har været udsat for
overlast og 2 stolper er brækket. Ingen
har set noget!
Broudvalg: Lidt brodæk er blevet fornyet. Det kolde vejr har ikke indbudt til de
store aktiviteter.
Der er ikke én eneste bådplads ledig.
Sejladsudvalget: Indbydelsen til onsdagssejladsen er sat op.

WEB-master: Ikke tilstede.
9. Eventuelt.
Et ønske om at starte bestyrelsesmøderne
kl. 19.00 blev vedtaget.
Tage Møller
sekretær

Årsberetning
fra Programudvalget 2003
Året 2003 begyndte med ”En lang rejse” hvor Jens Carstensen, Aabenraa Sejlklub fortalte de 35 fremmødte om en gribende og til tider hårdrejsende og ikke
helt ufarlig beretning om en tur over
Atlanten.
Første lørdag i februar havde vi ”Told &
Torsk” hvor Knud Skjoldborg satte os
ind i toldregler/transitregler og Erling
Slothuus tilberedte torsk for de 35 tilmeldte.
En onsdag aften i februar besøgte vi ”XYacht” i Haderslev hvor vi så hvordan
disse dejlige både bliver. 32 havde var
mødt op.
I marts kom ”Sunway” på besøg og viste
billeder og fortalte de 35 fremmødte om
de dejlige ”turmuligheder i Tyrkiet/
Grækenland” og vi fik også lidt at vide
om priser.

”Mand-over-bord” i juni blev desværre
aflyst da der kun var en enkelt tilmelding.
Vinterprogram 2003/2004
Sæsonen begyndte i december med
”Vinsmaging” v/Alms vin en gros hvor
de 35 tilmeldte prøvesmagte diverse vine
samt fik lidt godt til ganen - En rigtig
hyggelig aften.
I januar havde vi ”Førstehjælp til søs”
hvor Lars Bønløkke viste og fortalte os
på en letforståelig måde hvordan vi med
forhåndenværende remedier kan håndtere mange ”hverdagsuheld”.
I februar fik vi sejladsberetning ”1 års
eventyr med Fair Rose of Sharon” hvor
Niels Pedersen fortalte/viste billeder fra
en tur over Biscayen rundt om Spanien
og op gennem Europa’s kanaler.
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I februar blev arrangementet ”Torskespisning - Søredning/Brandbekæmpelse” aflyst da der kun var 3 tilmeldinger.
Vinterprogrammet i Gråsten Sejlklub
planlægges og udeføres i samarbejde

med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor
Søsportsforening – Tak for godt samarbejde.
Puv.
Bjørn Vestergaard

Kommende programpunkter
”Lær din sejlklub at kende” den 19. april hvor vi begynder aftenen med en præsentation af Gråsten Sejlklub, aktiviteterne og diverse udvalg.
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Dette arrangement er for alle, men vi håber specielt at se så mange nye medlemmer
som muligt.
Der er planlagt ”Mand-over-bord” den 1. juni hvor Helge Sørensen vil springe i
vandet og vi kan ”redde” ham på skift – En enestående mulighed for at afprøve situationen under betryggende forhold og hvor vi bagefter har mulighed for at
diskuterer/lære fra hinanden.
Denne aften vil vi også kunne checke de ”selvoppustelige” redningsveste som desværre ved flere lejligheder har vist sig ikke at puste sig op.

Broager Sparekasse
- fordi vi kender dig!
Broager Spare- og Laanekasse Egernsund Nybøl Sønderborg Aabenraa
www.broagersparekasse.dk
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Vi har fået ”kolde fødder”
og flytter jubilæumsfesten fra hallen til:
Restaurant Færgegården i Egernsund
Vi har holdt møde med deltagelse af festudvalget og jubilæumsudvalget den 31. marts og her kom de sidste praktiske ting på plads. MEN
efter dette møde har de 2 udvalg tænkt nærmere over festens rammer
og budget, og da vi fik mulighed for at holde festen på restaurant
Færgegården slog vi til. Det, der bekymrede os mest var frygten for
ikke at kunne varme hallen godt nok op til let festpåklædning.
Hallen vil stadig danne rammen om eftermiddagens reception.
Sidste frist for tilmelding til aftenfesten var den 1. april. Og vi kan
konstatere, at 120 medlemmer har tilmeldt sig. Det er en flot opbakning. Tak for det.
Festpåklædningen behøver ikke længere at være ”varm” – nu kan den
nøjes med at være ”hot”!
Program for 1. maj
Kl. 12.00:

Standerhejsning og reception.
Båddåb og taler.
En forfriskning i hallen (øl, vand og pølser).
Alle er velkomne.

Kl. 19.00:

Fest på restaurant Færgegården i Egernsund.
Middagen er med vin!
Hvis medlemmer vil bidrage med sange eller andet
er I meget velkomne. Men vi har selvfølgelig sangbogen med.
Dans ved Vagns Kvartet.
Natmad.

Kl. 22.00
Kl. 01.00

Vel mødt til jubilæumsfestlighederne – vi håber på godt vejr den dag!
Fællesudvalget for jubilæet.
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Indbydelse til

GS 75 års Jubilæums Regatta
Lørdag d. 28. august 2004
De sidste 2 år har hhv. Sønderborg og Høruphav afholdt den nye fælles
kapsejlads for DS-klubber i Lillebælt Sydkreds.
I år er det os der står for arrangementet, og da det er i vores 75 års jubilæums år, har vi besluttet, at:
• omdøbe sejladsen til ”GS 75 års Jubilæums Regatta”.
• invitere også de tyske naboklubber i Flensborg Fjord området.
• arrangere en tur/navigationssejlads for de sejlbåde der ikke sejler
kapsejlads samt motorsejlere & motorbåde!
• deltagelse i kapsejlads & tur/navigationssejlads skal være gratis!
Arrangementet er således en god lejlighed til at møde sejler venner fra
Lillebælt Sydkreds og Flensborg Fjord området på vandet og efterfølgende i GS’ lokaliteter!
For GS’ere vil denne dag i øvrigt være den officielle afslutning på
Onsdags Touren!
Nærmere beskrivelse af arrangementet samt tilmeldingsblanketter finder du senere på sæsonen i klubhuset og på vores hjemmeside; men
allerede nu ligger følgende fast:
• Skippermøde i klubhuset lørdag d. 28. august kl. 9:30, hvor program, banekort m.m. udleveres.
• Vi forsøger at afvikle 3 kapsejladser for kølbåde med DH2004
målebrev. Første start kl. 11.00.
• Tur/navigationssejlads for øvrige sejlbåde, motorsejlere & motorbåde.
• Sejlerkomsammen i klubhuset eller hallen kl. 19:00 med vildsvin, dessert & kaffe til 135,- pr. kuvert. Øl, vand & vin kan købes
til fornuftige priser.
• Præmieoverrækkelse i løbet af aftenen.
• Lørdag & søndag morgen kan der efter bestilling købes kaffe &
rundstykker i klubhuset .
• Tilmelding og betaling (middag samt evt. kaffe & rundstykker)
senest fredag d. 13. august til Poul Fribo, Højløkke 19,
6310 Broager, TLF 74 44 96 00.
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ONSDAGS TOUREN
NYT i 2004
Som noget nyt vil der i år også være et tilbud til dem, der gerne vil en tur på
vandet hver onsdag i selskab med andre GS’er, uden at det skal være kapsejlads!
Deltagere i Onsdags Touren sejler efter søvejsreglerne, og Aften Kapsejlerne
er som sædvanligt underlagt Kapsejladsreglerne.
Starten på Onsdags Touren går 5 min. efter sidste kapsejlads start, og baner
er lagt ud således, at Toursejlere og Kapsejlere ikke kommer på kollisionskurs!
Efter sejladserne mødes vi i klubhuset, hvor der er mulighed for at indtage et
lettere måltid sammen med Aften Kapsejlerne.
Vi håber bl.a. at se:
• Dem der ikke føler sig helt parat til at sejle kapsejlads endnu - herunder ikke mindst Pigebåde, Konebåde eller hvad det nu hedder.
Send Papa af sted som gast på en Kapsejladsbåd, og tag veninderne
med på Onsdags Touren!
• Øvrige sejlbåde, motorsejlere og motorbåde

Mød op i klubhuset torsdag d. 22. april kl. 19.00,
hvor vi løjer stemningen, og fastlægger hvordan
Onsdags Touren skal tilrettelægges.

Poul Fribo
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Indbydelse til
aftenkapsejladser 2004
• Første sejlads: onsdag d. 5. maj, og der efter hver onsdag til og med
• Sidste sejlads: onsdag d. 8. september; men vi holder
• Sommerferie: uge 28, 29, 30 og 31.
(Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 11. sept. og Matchrace søndag d. 12. sept.)
Sejladsbestemmelser:
I.h.t. ISAF’s kapsejladsregler, DS sejladsbestemmelser samt klubbens program.
Løbsinddeling, sømiletider og pointberegning:
I.h.t. DH2004.
Program:
Kan afhentes i klubhuset fra d. 5. maj.
Præmier:
Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.
Startgebyr:
450,- kr. betales ved tilmelding.
(100,- kr. extra ved for sen betaling)
Tilmelding:
Ved fremsendelse af nedenstående slip eller tilmeldingsblanket fra Stambordet i
klubhuset vedlagt kopi af gyldigt DH2004 certifikat
samt 450,- kr. senest d. 21. april til:
Poul Fribo, Højløkke 19, 6310 Broager
TLF: 74 44 96 00 • E-mail: Poul_Fribo@danfoss.com

TILMELDING TIL AFTENKAPSEJLADSER 2004
Bådens navn: ____________________ Type: ___________________________
Certifikatnr.: ___________________ Sejlnr.: ___________________________
Skipper: _________________________ Adr.: ___________________________
TLF: __________________________ Mobil: ___________________________
Dommerjob/køkkentjans: Helst d.________________
Husk at vedlægge 450,- kr. samt kopi af gyldigt DH2004 certifikat !
________________________________
Dato/underskrift
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Sagitta 20, SUSSI
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204

255

205

Børge Bach-Hansen
256

206

Mayland 25, OLIVIA

208

Jan Bruntse
257

207

, JOFI IV

209

Frede Nielsen

245

232

231

230

229

228

233

234

235

236

237

238

239
227

240
226

241

242

243

225

224

223

222

244

220
221

246

Maxi 77, SUS´S I
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Ledig
Frank Jessen
Kings Cruiser 33, MARTINIQUE
Leo Bergsted Mortensen
Nauticat 38, LA-MOUETTE
Søren Sejersbæk Tychsen
Nordship 32,
Jens Hohwü
Contessa 32, GO-ON
Heinz Hilgenstein
HR 34, KIBI
Kaj Nielsen
Marex 330, LE PERÉ NOÉL
Erik Steffensen
Banner 34 spc., SKRÆP II
Kurt Thomsen
Bianca 28, FRK HIMMELBLÅ
Johan Falkenberg Rasmussen
Nordborg 33, PASSAT
Tage Møller
Nordship 32, LA BELLE
Hans Mortensen
Bruce Roberts, CHATRINE
Bernhardt P. Kluge
Bianca 36, LE PETIT
Kirsten Wissing
HR 312, JOU JOU
Hans Jørgen Laustsen
Granada 33 Regina, CARPE DIEM
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Shipman 28,

214

Finn Hjermov
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Carl Christian Carlsen

John Theodor Jensen
Saga 27,
Anders Elbirk
Marex 280,
Lars Johansen
Nordship 28, VENUS
Stig K. Nissen
B 31, KABELLE
Andreas Johannsen
Mermaid 28, HANNE
Bent Asmussen
Bianca Lido, RITA
Poul Nielsen
Bavaria 31, NANNA
Stig Rosenbeck
Parant 25, MELA
Peter Terp
Discovery 3000, CABRI
Peter Ketelsen Matthiesen
LM 81, FIREKLØVEREN
Claus Fischer
Bandholm 30, WEGA
Claus H. Clausen
Ballad, PICEA
Carl-Erik Rasmussen
Granada 910, SKUMSPRØJT
Bjørn Vestergaard
Bavaria 30, SANTANA
Finn Hjorth
Granada 32, ANNE
Egon Rerup
L 29, Holydays

Reimer Paulsen

Peter Jørgensen
Maxi 77, X-MAS
Christian Eskildsen
Passat 26, MELLAN II
Bjarne Brudvig-Hansen
Danboat 28, GULING
Ole Rinneberg
HR 26, FRIVAGT
Poul Fribo
Banner 30, STRIX-BUBU
Mogens Lytje
Grinde, NANNY
Peder Lorenzen
Banner 30, OPEN AIR
Anker Hansen
Grinde, BLÅHVALEN
Bent Brüning
Drabant 27, MILLE
Margit C. B. Hansen
Grinde, OLE UHL
Carl C. Hagedorn
Granada 27, GI-LO
Bjørn Bach-Hansen
Rode 30, AMALIE
Bent Junk
Bavaria spec., JU-LU
Ole Rosenvind Rieck
Grinde, TRUNDE
Jens Peter Skov
Impala 36, LA BOHÉME
Peter Wettengel
Espace 1100, MONIC

Jesper Nielsen
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Thomas Cullberg

Maxi 84, TEMA
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Granada 27, Second Life
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GS-Jolle, SYDBANK

GS

Flemming Gormsbøl
Sagitta 20, LILL
Helge Larsen
LM 23, GRÅGÅSEN
Charles Schmidt
Sunbird 200, ANNEMETTE
Tommy Johansen
Sunbird 200, PAMEL-A
Jens Staadsen Petersen
Sealine, XXXXX
Finn Petersen
Ørnvik 450 CAB,
Svend Hansson
Kegnæs 470,
Palle Hinrichsen
Tern 425, XXXXX
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Kegnæs, ANDERSINE
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Jan Aaskov
Finark 25, KERUBEN 2
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606, Sylvester
GS
606, Søhesten
Jesper Bundgaard Nielsen
Spækhugger, SLUF
Bertel Kümpel
Folkebåd,
Christian Paulsen Petersen
Saga 27, BENTE
Eigil Christensen
Folkebåd, ADAGIO
Axel Thiesen
Scania 28, SKIPPER
Lars Møller
Nordship 28, APHRODITE
Bent Pedersen
PD 26, BIANK II
Poul Jensen
Fjord 271, SLAP-A
John Rosenqvist
Langø 23, PONTUS
Frede Jessen
LM 27 Spec., SAUNA
Niels Karsten Jakobsen
Jaguar 22, METTE

Poul Pilegaard
Endurrance 35, ELLA RASK
Kaj Hansen
Nordborg 30, SOMMERFUGL
Lars Bønløkke
Albin Alpha, LA VITA
Svend Anders Olesen
Hallberg Rassy 29, FUNNY GIRL
Viggo Brodersen
Blue Dane 32, BELUGA
Klaus Detlef Gierl
Trio 96, MAREN
Hans Peter Novrup
PD 26, DEJLE
Frede Schmidt
Junker 26, INGE BIRGIT
Bent Flemming Geismar
Albin Express, KRÆS
Helle Jacobsen
Nimbus 30, FREYA
Jørgen Rye
Jasmin, BLÅ JASMIN
Hans Pontoppidan
Drage, MARINA
Bent L. Holm
Luna 26, DORTE III
Thorkild Brusch
Bandholm 24, MOSES
Poul Erik Hansen
Platgatter, ARGO
Christian Schumann
Soling spc., GNILOS
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Werner Gaus
Broom 35, SILENSIA II
Bent Thestrup
Skilsø 30, EXPLORER

Bianca 111, SAVANNAH

Johannes Reimer Hansen

Helmsmann 35, WILD LIFE
Jens-Christian Lund
Albin Accent 26, Relax
Kaj Nissen
Danboat 29, INA
Svend Gram
Granada 31, LADYKILLER
Boy Lindholm
Ballad 30, TOURNESOL
Svend Mathiesen
Jeanneau Sunlight 30, LADY OLIVIA
Knud Erik Zahn
Athena 34, ILIOS
Henrik Martin Holona
Cayenne, DEVIL
Ernst Thiessen
Sirena 38, IRIS
Gunnar Høj
Rode 32, FIRE LADY
Peter Arwed Jessen
Havkrydser 42, MASKI
Bernhard Jessen
Maxi 95, DANA

Erik Petersen

Knud Paulsen
BB 10-METER, PELIKANEN
Poul Erik Petersen
Bianca Lido, Insula
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Last Fight (DB)
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Navnløs og fremmed!
På pladsen står i øjeblikket ganske mange vogne, stativer og andet
uden påført navn + adresse.
Disse ting vil i løbet af foråret blive frasorteret med henblik på afholdelse af auktion.
Vil du derfor være sikker på at beholde dine ting, så er løsningen
enkel:

FORSYN DIT GREJ MED NAVN!

Det vil lette arbejdet for pladsudvalget, så vi siger tak for det!
Pladsudvalget

Fjernelse af bundmaling
Bestyrelsen har vedtaget at anskaffe værktøj med støvsuger til fjernelse af
bundmaling fra både.
Dette værktøj vil – når det er ankommet – kunne lejes hos havnemesteren.
Udstyret skal fremover bruges, hvis man vil afrense eller afslibe ens båd i
bunden.
Den afskrabte maling samler du selv og afleverer den på den kommunale
deponeringsplads
Du sparer på denne måde tid – du får et bedre resultat – og Gråsten Sejlklub
får et bedre miljø samtidig med, at de retningslinjer, som Dansk Sejlunion
står bag, følges.

Målet er at undgå malingsskrab og slibestøv på pladsen.
Alle medlemmer bedes bakke op om dette initiativ, der er til gavn for alle.
Bestyrelsen

21

OKSEØTUR
DEN 14-15. AUGUST 2004

Ca. kl. 18.00

Fællesgrill
(egne forsyninger og underholdning)

Pandekagebagning
Søndag

Slappe af dag
(oprydning)

INGEN TILMELDING, MØD OP
VI HÅBER AT RIGTIG MANGE VIL DELTAGE
Husk sangbog
PÅ GENSYN
FESTUDVALGET

NB: I tilfælde af dårligt vejr,
forlægger vi samværet til Gallwik
22

Masteklargøring
I år og fremover skal masteklargøring ikke foretages på græsplænen
som vanligt men på grusarealet nær søsætningskajen. Området vil blive
anvist af pladsformand og havnemester.
Bestyrelsen

✂

Vinterprogram 2003/2004
Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor
Søsportsforening præsentere vinterens program, som ser således ud:
19. april kl. 19:00

Lær din sejlklub at kende *
Vi begynder aftenen med en præsentation af Gråsten
Sejlklub, aktiviteterne og diverse udvalg.
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til
bestyrelsen.
Dette arrangement er for alle, men vi håber specielt at
se så mange nye medlemmer som muligt.
Vi glæder os til at se jer - Tilmelding ikke nødvendig.

01. juni kl. 18:00

Mand-Over-Bord
Vi prøver at bjerge en livløs person samtidig med at der
vil være mulighed for at afprøve selvoppustelige redningsveste
Tør du prøve? – Tør du lade være?
Tilmelding til Bjørn på tlf. 7463 2646 senest 27.05.04

Programudvalget ser frem til stor tilslutning
ved vinterens arrangementer.
* GS arrangement

✂
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PINSETUR
til

MJELS VIG
29-31. maj 2004
Lørdag: Fællesgrill ca. kl. 17.30 (egne forsyninger) sang, hygge m.m.
Søndag: Fælles vandretur og socialt samvær! - Aften grill
Ingen tilmelding - blot alle mand af huse (incl. kvinder og børn)
til den skønne Mjels Vig.
På gensyn
FESTUDVALGET

HUSK sangbog!

24

“Lær din sejlklub at kende”
Mandag den 19.04.2004, kl. 19.00-21.00 i klubhuset
Kære medlem!
Vi vil gerne invitere dig og din familie/gaster til en uformel orientering om
Gråsten Sejlklub og om hvad klubben står for.
Vi begynder aftenen med en præsentation af Gråsten Sejlklub, aktiviteterne og
diverse udvalg.
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Husk at tage børnene med, da juniorafdelingen i et tilstødende lokale vil fortælle om optimist- og jollesejlads for børn fra 8 års alderen.
Undervejs vil der være mulighed for at købe kaffe/te/øl og vand.
Dette arrangement er for alle, men vi håber specielt at se så mange nye medlemmer som muligt.
Dette brev er sendt til medlemmer optaget i Gråsten Sejlklub indenfor de seneste 11⁄2 år.
Vi glæder os til at se jer - Tilmelding ikke nødvendig.
Med venlig hilsen
Bjørn Vestergaard

GS-nyheder via E-mail
Har du ønske om at modtage GS-nyheder
via E-mail, kan du tilmelde
dig på vores hjemmeside
(www.graasten-sejlklub.dk).
Gå ind under "nyheder" og vælg "tilmelde".
Du vil modtage en E-mail i forbindelse
med opdateringer af hjemmesiden eller
som påmindelse i forbindelse med aktuelle arrangementer.
Frank, Webmaster
25

Nyt fra
juniorafdelingen
Juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub er
heldigvis vokset de sidste år, og udover
en stor flok optimistsejlere har vi nu
også besætninger til 606-erne og sidst
er 5 af optimistsejlerne steget over i
Europajoller sidste efterår.
Den store aktivitet i afdelingen har
gjort pladsforholdene i juniorskuret
meget trange, og det har været umuligt
at holde den orden i grejet, som vi tilstræber at lære de unge sejlere.

Forholdene for juniorerne tager nu et
vældigt spring fremad, idet vi, som
mange har bemærket, er ved at opføre
en ny grejhal til juniorafdelingen.
Byggeriet er muliggjort ved at vi har
søgt og fået god sponsor støtte. Vi har
samlet 70.000 kr. (50.000 kr. fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formål,
10.000 kr. fra Broager Sparekasse og
10.000 kr. fra Syd Bank).

De første „spadestik“ tages til den nye hal.
26

Det hjælper med de rigtige redskaber – her en betonskærer.
Hallen er købt i samlesæt, så det meste opfylde Dansk Sejlunions krav til at
af arbejdet står klubbens medlemmer være godkendt som ”ungdomsvenlig
for. Vi har en aktiv forældrekreds som sejlklub”. Der har tidligere været plahar været meget flittige godt hjulpet af ner om at bygge omklædningsrum bag
meget velvillige senior medlemmer, toiletbygningen, og det gamle planer er
som har været os en uvurderlig støtte i fundet frem og rettet lidt til.
det foreløbige arbejde.
Endelig har en gruppe
af de store sejlere også
været gode til at give
en hånd med i byggeriet.
Arbejdet er skredet fint
fremad, og vi håber det
lykkes at få hallen færdig til sæsonstart og
jubilæum d. 1. maj.
Udover den nye hal har
vi også et stort ønske
om tidssvarende omklædningsf aciliteter,
hvilket er en nødvenSå graves der huller til fundamenterne.
dighed, hvis vi skal
27

v/Flemming Søholm Bertram

DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER

Fliser til bolig og bad
v/ Kaj Funder-Nielsen
Sundsnæs 6A . 6300 Gråsten . Tlf 74 65 03 16

• 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

KEGNÆS BÅDE
Vi sælger

ApS
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres
Sejrsvej 61, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 06 73

Tlf. 74 40 52 70
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Fax 74 65 26 01

Flittige klubmedlemmer rejste spærene.
Det er vores håb at denne del af byggeprojektet kan komme i gang til efteråret eller næste forår. Det er indtil nu
lykkedes at få tilsagn om støtte til denne del af byggeriet på kr. 100.000 fra
Lokale og Anlægsfonden, og vi har
været til møde på Rådhuset og håber
Gråsten Kommune vil give et tilsvarende beløb, men dette er endnu uafklaret.
Endelig har en gruppe medlemmer
været i gang med at færdiggøre jollepladsen, hvor der er lagt fliser, så jollerne lettere og mere skånsomt kan
køres på pladsen og til slæbestedet.
Nu er det ikke kun konstruktionsarbejder vi har beskæftiget os med i vinterens løb. Vinterprogrammet med en
blanding af teoriundervisning, fysisk
træning i gymnastiksalen på Adsbøl

Friskole og underholdning som f.eks.
tøndeslagning til fastelavn er ved at
være slut for i år. En gruppe af vore
optimist sejlere har vinteren igennem
sejlet om lørdagen i Sønderborg under
ledelse af bl. a. Søren Nissen og Jane
Gregersen. Nogle lørdage har der endda været flest GS-ere blandt de vintersejlende optimister.

Juniorsejlere højt til vejrs.
29

Flisearealet på jollepladsen udvides.
Vores E-jolle sejlere har heller ikke ligget på den lade side, og de har dels deltaget i sejladsen i Sønderborg og dels
været på trænings weekends i Aaben-

raa, hvor Krista Kobæk, der tidligere
har været til ungdoms OL i Europajolle, har trænet dem.
Vi ser nu frem til sen
kommende sæson med
mange sejleraktiviteter i
klubben og til stævner
rundt i hele landet. Et par
af sejlerne starter sågar
sæsonen med træningslejr og efterfølgende
internationalt stævne på
Gardasøen i påsken mens
andre af optimistsejlerne
tager på træningslejr i
Egå på, samme tidspunkt.

Flisearealet på jollepladsen udvides.
30

Lars Bønløkke
Formand for juniorafd.

Beretning Gråsten Sejlklub
– Juniorafdelingen 2003
Vi startede sæsonen med i alt 28 unge
sejlere heraf 20 optimistsejlere. Ved
opgørelse i oktober er der nu 34 medlemmer der fordeler sig som følger.
7 A-optimister, 7- B-optimister, 9 Coptimister, 4 E-jolle og Laser sejlere, 2
470 sejlere (sejler fra Sønderborg) og 5
606-sejlere.
Blandt de der er vokset ud af optimistjollen ser det ud til at de fleste
fortsætter i E-jolle og i efteråret har 3
af dem nu købt egen jolle, så det tydet
godt for fremtiden.
Vores tidligere juniorformand Stig Nissen har forladt posten, da han blev
valgt til formand for GS, og pladsen er
overtaget af undertegnede. Stig er dog
stadig aktiv optimist-far til Jesper. Vi
har i løbet af sæsonen fået besat alle
pladser i udvalget og har, som det er
nødvendigt, en god og aktiv forældregruppe.
Vore sejlere har været ivrige deltagere i
såvel stævner i kredsen som udenfor.
Ud over A-optimisternes deltagelse i
udtagelsesstævner har en flok af vore
B-optimister vovet sig ud til stævner i
flere kredse i Jylland, og erfaret hvor
hård konkurrencen er dér. Den ene af
606-erne har deltaget i Nordisk
Mesterskab på Øresund, og 470 jollen
deltog i pinsestævne i Kerteminde.
Vi har ligeledes haft sejlere der har
deltaget i træningslejre, hvor det var
muligt.
Kun to sejlere deltog i sidste vinters
vintersejlads, men til gengæld startede
træningen i klubben tidligt i år ca. 1
april, og der er blevet sejlet til nu.

Vi afholdt som vanligt B-træningslejr i
maj i år med deltagelse af 18 sejlere.
Til vores kredsstævne var der deltagelse af 17 A- og 18 B-optimister samt 6
606-ere.
På materielsiden er mange af vores
kluboptimistjoller i god stand. Der er
udskiftet rigge på de nyere joller, og vi
får nye ror og svær til flere af dem.
Vi har netop fået endnu en optimistjolle via sponsorat, og den vil blive officielt overdraget i forbindelse med standerhejsning 2004, hvor klubben fejrer
75 års jubilæum. Vi har ligeledes via
sponsorat kunnet anskaffe 3 nye optimist sejl i år.
Vi mangler en ny motor til den ene følgebåd, og forsøger at skaffe penge til
den inden næste sæson.
Vi er ligeledes i færd med at søge tilskud til opførelse af bedre omklædningsfaciliteter og baderum samt til ny
materielhal. Om dette lykkes vil vi forhåbentlig finde ud af i vinterens løb.
Der er heldigvis en meget positiv indstilling til disse forbedringer i GS´s
bestyrelse.
Finn ”beton” Jensen fortalte i august
om ideen med diplomsejlerskole, og
var som vanligt inspirerende at høre
på. Vi er så småt begyndt at indføre
diplomerne i afdelingen, og vil føre
dette videre i vinterens løb, hvor der er
planlagt et program med undervisning,
fysisk træning og social hygge for sejlerne (og deres forældre).
Lars Bønløkke
Gråsten Sejlklubs Juniorudvalg
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LOGBOGEN
På langtur med S/Y SOL
Kim og Kirstens beretninger fra deres tur
”Fanglinen” har fået en aftale med Kim Bork Mathiesen
og hans kone Kirsten Thomsen. De vil med jævne mellemrum sende indlæg til Fanglinen, så vi kan følge dem på
deres færd. Udover beretningerne her i Fanglinen kan
man også besøge deres hjemmeside på www.sy-sol.dk. På
hjemmesiden kan interesserede både se flere billeder samt
information om alle de tekniske ting omkring langtursbåden.

Karneval og bådklargøring
Det glimter i alle pailletterne, i takt til
sambarytmerne. Ikke at den dejlige
ungmø foran os har synderlig meget
tekstil med pailletter på, - hun er nærmest klædt til strandtur i bikini, bortset
lige fra den store fjerprydelse hun har på
ryg og skuldre. Hun og et par hundrede
andre har trodset februarkulden (18º), og
optræder på Porto Santos hovedgade i det
årlige karneval, akkompagneret af herlig
sambamusik, som drøner udover nabolaget fra store højttalervogne.

Overalt omkring os er børn og voksne
udklædt i dagens anledning. - Specielt
børnene er uden undtagelse dresset op i
alverdens kostumer. Lige fra Zorro og
Superman, til kaniner, mariehøns, prinser
og små prinsesser, løber de rundt og har
det herligt i al virakken.
Et par unge mennesker er klædt ud som
et oldingepar, komplet med stokke og
"enkepukkel". Manden har en stor gummimaske på, mens konen har en lidt speciel næse i form af et opblæst kondom
(af dem med ribber på!). Pludselig får

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

"Oldinge", Porto Santo
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oldingemanden øje på Kirsten, stavrer
hen til hende med sin stok, og siger med
glimt i øjet, og hæs stemme: "Hey
Sweetie, - would you like to run away
with me"!!!? - Det har hun nu ikke umiddelbart nogen intentioner om!
Et andet indslag i optoget består af motoriserede djævle, vikinger, grise o.m.a. på
de besynderligste køretøjer, - knallerter
med sidevogne i form af badekar og indkøbsvogne fyldt med øl, en jeep med
firehjuls-styring (- det ser helt vildt
ud!!), og andre mærkværdigheder. - Der
er ingen ende på kreativiteten, og ingen
tvivl om, at deltagerne har det utrolig
skægt!
Optoget ender på friluftsscenen, hvor 4
"importerede" (fra hovedlandet) sangere
underholder med sang og musik et par
timer, mens publikum slapper af med
bajere og snacks.
SOLs besætning holder fridag, denne
fastelavnstirsdag. - Egentlig skulle skuden have været søsat denne eftermiddag,
men folkene i marinaen havde bare glemt
at fortælle os, at der var lukket p.g.a. karnevallet. Så vi nyder, bare at kunne slappe af, efter næsten 3 ugers koncentreret
"forårsklargøring" af båden. - Når båden
sådan skal have den helt store omgang,
finder manud af, hvilke ulemper der også
følger med i at have en stor båd!
Som nævnt i en tidligere beretning, har
vi haft visse problemer med at holde
begroningen væk fra undervandsskroget.
Bl.a. havde vi hende på land i Torshavn,
for at få spulet rurer og tangskov væk fra
skrogbunden, og allerede da vi i november fik hende på land i Porto Santo, var
der nye, "spændende" gevækster at finde,
hvor der helst ikke skulle være nogen!!
Så vi beslutter at gå grundigt tilværks
denne gang: Hele bunden bliver slebet
med rondelsliber (det tog tre dage, og
rondelsliberen er nu slidt op!). Derpå

SOLs bund bliver efterset og malet.
spartling af diverse småblærehuller, 2
gange epoxyprimer, samt 5 gange bundmaling.
Et andet lille projekt, er udskiftningen af
klemflangen (= koblingen) mellem gearkasse og skrueaksel. Som bekendt, havde
vi nær tabt skrueakslen ved Dublin, da
den gamle klemflange svigtede. Den
midlertidige reparation vi fik lavet dengang, var ikke optimal. Men vor ven Jan
har samme motor, gearkasse og propel i
en båd, som minder meget om SOL. Og
han er en meget grundig herre, som har
researchet og fundet den rette løsning, i
form af en fleksibel klemflange, med en
næsten
"idiotsikker"
konussamling
omkring skrueakslen.
Et meget overbevisende system, som vi
købte og havde med hjemmefra, inkl.
diverse specialtilrettede skruer, bolte,
måledorn o.a., som Jan sørgede for.
Men allerførst skal den gamle klemflange demonteres, og den har bare sat sig
uhjælpelig fast!! Den sidste låseskrue har
nærmest brændt sig fast i klemflangen,
og kan bare ikke løsnes. Det ender med,
at Kim må speciallave en aftrækker, og
gennem det meste af en dag lirke den af i
små nøk. Hvad vi ikke har fortalt, er at
arbejdsforholdene omkring skrueaksel og
gearkasse er næsten umulige. - Enten
skal man ligge henover motoren og rode,
eller alternativt ligge med hovedet nedad
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i den store kistebænk, hvor der i bunden
er en lem ind til motorrummet. - Kirsten
klager over, at hun i flere dage kun har
set Kims blåklædte bagdel, som han ligger der og roder på hovedet i motoren!
Ydermere viser det sig, at der ikke umiddelbart er plads til den nye klemflange,
da motorfundamentet er for tæt på skrueakslen. Så Kim er nødt til at skære lidt
ned i det bagerste motorfundament, og
epoxyplastre en ny forstærkning omkring
udskæringen.- At ligge på hovedet inde i
et lille hul, pakket godt ind i beskyttelsestøj, åndedrætsværn, hals- og hovedtørklæder, mens man skærer i glasfiber med
en vinkelsliber, er ikke noget der just kan
anbefales! Ej heller at ligge i samme stilling og plastre med glasfiber og epoxy, det bliver let til noget slemt klisterværk.
Men det blev overstået med et tilfredsstillende resultat. Og nu fungerer tingene
som de skal, - vibrationerne er væsentlig
mindre end før, støjniveauet er blevet
lavere, og det er som om motoren har
fået en blødere gang. Så det har været al
umagen og bøvlet værd!

om natten, når man bor på båden mens
den står på land, er altså meget besværligt. Enten må man tisse i en flaske,
eller alternativt tage noget tøj på, ned af
en stige og henover værftspladsen til
toiletrummene.
- Det blev som regel til flasketisseri!!
Efter fire dages klargøring, damper vi en
eftermiddag af mod Funchal, Madeiras
hovedstad i vindstille og strålende sol.
En spændende og charmerende (stor)by,
kendetegnet ved masser af eksotiske
planter og blomster langs veje og i de talrige parker. Madeiras klima er noget nær
perfekt, hvis man holder af frodig vegetation og gennemsnitstemperaturer på
omkring de godt 20º året rundt. Vinter er
regntid, men dette års januar har været
usædvanlig tør, med stort set ingen regn i
Funchal. Et par dages sight-seeing
omkring Funchal er alt for lidt, men vi
får da taget svævebanen op til den højtliggende bydel Monte, hvorfra der er en
betagende udsigt ud over by og havn. På
nedturen vælger vi at benytte os af den
århundrede gamle måde at komme hurtigt ned til havneområdet på, af de stejle
gader i byen (lidt af en turistfælde, men
nu skulle det prøves!). Det foregår på en
vidjeflettet slæde med træmeder under,
styret af to gutter iklædt den traditionelle
hvide klædedragt og stråhat. Det går ikke

Farvel Porto Santo
SOL bliver søsat Askeonsdag, nypudset
og nymalet, så hun skinner langt væk i
eftermiddagssolen. - En herlig fornemmelse at være i det rette element, og
endelig at kunne sove i et flydende hjem
igen. - Det der med at skulle op og tisse
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Slædetur, Madeira

så stærkt, som Kirsten havde håbet, men
er da en sjov og anderledes transportmåde!
Guidet rundvisning og vinsmagning på et
af de gamle madeiravinhuse, er også på
programmet, og er både lærerigt og velsmagende! Vi kommer afsted derfra efter
at have købt nogle flasker af de ædle
dråber til bådens "proviant"beholdning!

Madeira-vinsmagning
Og så går det ellers mod Las Palmas på
Gran Canaria, små 300 sømil mod sydsydøst.
Efter bøgerne burde de fremherskende
vinde på dette stræk være nordøstlige,
hvilket giver en behagelig sejlads for bliden medbør. Men sådan forholder virkeligheden sig desværre ikke: Et stort højtryk giver østlig og sydøstlig vind, og
sigtbarheden er meget dårlig. På radioen
hører vi at vejrforholdende har givet
støvstorm i Sahara, og dette er årsag til
usigtbarheden.
Langtidsprognoserne
byder på stort set de samme, eller endnu
ringere konditioner den næste uges tid, så
vi kan lige så godt springe ud i det! Vi
får en hurtig, men våd og ubehagelig
sejlads mod syd. Vi har rebede sejl, men
skuden går alligevel mellem 7,5 og 8
knob, og bølgerne sjasker med jævne
mellemrum henover dækket. Heldigvis
kan vores trofaste vindror klare styringen, for vi skal lige have fundet vore

søben igen, efter landkrabbelivet. - Søsygen lurer i baggrunden, og man kan ikke
just sige, at vi nyder sejladsen.
Lige før midnat på vort andet døgn tilsøs, springer en af styrelinerne til vindroret. - Vi har stadig 12 - 14 timers sejlads
foran os, vinden har tiltaget yderligere i
styrke, og udsigten til at skulle skiftes til
at håndstyre resten af vejen, er ikke
særlig tiltalende! Heldigvis lykkes det
skipper, i løbet af en halv time, at få
trukket en frisk styreline igennem. Og
snart er det atter vindroret, som har overtaget styretjansen!!
Da vi nærmer os Gran Canaria blæser det
op til stiv kuling fra syd-sydøst.
Det betyder hårdt kryds op mod vinden,
de sidste 20 sømil. Vi reber sejlene helt
ned, og ender med at håndstyre den sidste bid. Gode sejlervenner, Dennis og
Vibeke på DENVI, har arrangeret en god
liggeplads til SOL i Marinaen, og står og
tager imod vore fortøjninger på kajen, da
vi efter et sidste ræs i hylende vind runder molehovedet i Las Palmas. Sejl og
rig er dækket af et rødligt lag Saharastøv, og alting over dæk er fyldt med saltkrystaller, - inklusive os selv! - Sjældent
har et brusebad føltes mere velfortjent
end det vi står under, kort tid efter!!
I skrivende stund foregår proviantering
og sidste klargøring af skuden.
Det indebærer bl.a., at Kirsten tilbringer
en halv dag med bagdelen i vejret i forbindelse med gennemgang af provianten
i det store proviantrum i forkahytten!
Så nu er det skippers tur til at klage over,
at han kun har haft udsigt til en blåklædt
(omend nydelig!) bagdel det meste af
dagen!
I løbet af en uges tid kaster vi trosserne,
med kurs over Dammen mod det nordlige Caribien. - Mon ikke SOL kommer til
at opleve nye spændende ting derovre?!
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Tryghed - døgnet rundt
Dine nærmeste forsikringsrådgivere
Exam. assurandør
Preben Sievertsen
Exam. assurandør
Erik Steger

Hjælper og vejleder til enhver tid - og ikke først,
når skaden er sket.
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