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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
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Formandens
side
Pragtfuld sommer!
Så kort kunne teksten være denne gang.
Jeg tror, at alle der har været på vandet
denne sommer har fået de bedste betingelser, man kan forestille sig.
Hjemme i klubben har juniorafdelingen
haft travlt. Første weekend af skolernes
sommerferie stod GS for Lillebælt Sydkreds sommerlejr for juniorer. Arrangementet forløb rigtig godt og der var mange positive tilbagemeldinger både på
omgivelserne og på afviklingen. Kredsen
omkring juniorafdelingen havde nu fået
testet, at alting skulle virke, når der skulle afholdes KFN-cup/Torm Grandprix.
Stævnet forløb til stor tilfredshed for deltagerne og deres forældre. I forbindelse
med stævnet har en række firmaer i
området ydet både støtte og plads, hvilket fortjener en stor tak. BHJ A/S stillede
både ved sommerlejren og grandprix
stævnet areal til rådighed for overnattende gæster. Det fungerede godt og det skal
de have en særlig tak for.
Jeg var selv i bureauet under Grandprix
stævnet, og havde derfor hele weekenden
på land, hvilket også gav mulighed for at
snakke med mange - både gæster og
vores egne medlemmer. Det var en stor
glæde for mig at flere af klubbens medlemmer kom hen og udtrykte glæde over

den store aktivitet i klubben. Vi kan være
stolte over det og der er slet ingen tvivl
om, at det betyder meget for byen og
vores område, at vi er en både synlig og
aktiv sejlklub. Borgmester Bendt Olsen
fra Gråsten åbnede stævnet og han lagde
i sin indledende tale vægt på netop dette.
Det er en fornøjelse at både plads og hal
har fungeret rigtig godt denne sommer
som ramme om de forskellige aktiviteter.
Så tak til også de to udvalg for deres indsats.
Ellers har sommeren jo vist sig fra sin
bedste side og da vi vendte hjem fra
vores sommerferietur mødte vi glade
gæstesejlere, som sad og spiste deres
aftensmad på grillpladsen. Vi faldt i snak
med dem og de udtrykte stor tilfredshed
med at være i GS. Det ene par havde
været her også sidste år og i år havde de
så arrangeret et lille træf med flere både
her hos os. Redaktøren tog et billede til
bladet af de tilfredse gæster. I øvrigt vil
jeg opfordre tursejlerne til at bakke op
om det nye initiativ ” Tur og tips” i Fanglinen. Lad os dele erfaringer fra sejlturene med hinanden.

Stig Nissen

Besøg GS på Internettet på adressen: www.graasten-sejlklub.dk
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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
ust 2006
den 14. aug
Fraværende: Lorens, Lisbeth, Leo &
Helle.

1. Siden sidst & indgået post (Stig):
• Spørgsmål fra medlem vedr. navigationskursus. Der gennemføres ikke kursus i vintersæsonen.
• Der er modtaget oplysninger om en
hjemmeside ”Yachtips”, Stig sætter
adressen i Fanglinen.
• Pinsetur: Der skal betales KODA-afgift
på 254 kr.
• SYC har udlagt 3 nye DS-bøjer. Stig
bekendtgør positionerne i Fanglinen
• Opsætning af Hotspot er færdigmeldt
fra Leo. På næste bestyrelsesmøde
behandles emnet.
2. Regnskab (Bent):
Vores traktor var tæt på at brænde af og er
nu repareret hos Gråsten Truck Service.
3. Ændringer i medlemskartotek
(Helle)
Idet Helle er fraværende behandles dette
punkt på næste møde.
4. Kort orientering fra udvalgene
(udvalgsformændene)
Sejladsudvalget (Poul):
Onsdagssejladserne gennemføres som
planlagt med 24 tilmeldte.
Juniorudvalget (Lars):
GS har modtaget meget ros fra deltagere
i sommerlejren samt en repræsentant fra
DS, der bl.a. nævnte, at vores faciliteter

nu er på højde med flere klubber på
Nordsjælland!
GS har købt en zoom 8 jolle (halvdelen
er sponsoreret).
Der er meget travlt i udvalget for tiden
pga. stævnet i den kommende weekend,
hvor vi forventer ca. 160 deltagere.
Den nye sponsorerede søsætningsbro virkede virkeligt godt ved søsætning af de
mange joller under Sommerlejren.
Aktivitetsudvalget (Bjørn):
Følgende er planlagt/under planlægning:
15. nov. Motoraften med Peter Rudolf
17. jan. Besøg hos Nordic Mast i Rødekro
7. feb. Sejladsberetning ved Erik
(Wildlife)
?????? Besøg hos Falck/Nutec (under
planlægning - betinget af sponsorat)
?????? Ekstrem sejlads (video - under
planlægning)
Pladsudvalget (Henrik):
Der er begyndende planer vedr. ændringer ved legepladsen.
Når de konkretiseres nærmere vil der blive indrykket forslag i Fanglinen.
Broudvalget (Ole):
Der er flere medlemmer, som har udskiftet til større både. Indtil videre er det lykkedes at finde pladser til alle.
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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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Haludvalget (Peter):
Porten er repareret, nyt lys er opsat og
ikke mindst - der er ryddet kraftigt op i
hallen.

5. Eventuelt (Stig)
Intet

5. Godkendelse af protokol - Stig
Kladde til referat oplæst og godkendt.
Idet PC ikke er medbragt godkendes
referatet formelt på næste bestyrelsesmøde.
Referent: Poul Fribo

KEGNÆS BÅDE
Vi sælger

Tlf. 74 40 52 70
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TUR og TIPS!
I nogen tid har jeg som redaktør af Fanglinen tænkt på, at vi ”tursejlere” burde
være bedre til at fortælle hinanden om de
gode ture vi sejler. Det kan være korte
eller lange ture - det kan være gode ideer
til weekend mål - gode restauranter eller
havne, som man kan anbefale. Det kan
også være andre gode ”turtips”, som
f.eks. har gjort en tur lettere at gennemføre, så vi kan inspirere hinanden og dele
de gode erfaringer. Og det kan være en

lille beretning om en sommerferietur. Jeg
har valgt at ”åbne ballet” med en lille
artikel om vores egen sommertur 2006 i
vores sejlbåd Kabelle. Jeg håber, at
medlemmerne byder initiativet velkomment, så vi kan få nogen flere artikler
under ”tur og tips” i klubbladet.
Hilsen
Lisbeth

Sommertur til Skærgården i Bohuslän

Sommerferieturen for familien Nissen i
år skulle gå til den svenske skærgård
nord for Gøteborg. Vi har aldrig før taget
så langt væk og hvis jeg skal være helt
ærlig, så var jeg spændt på, hvordan det
ville blive for besætningen bestående af
Stig, Jesper på 12 år og mig at tage ud på
så langt et sommertogt. Vi fulgtes det
8

meste af turen sammen med Lars og
Susanne på La Vita. Vi havde 3 uger til
rådighed og det skulle faktisk vise sig at
være meget passende. Vi kunne nok ikke
have valgt en bedre sommer til denne tur,
for vejret var jo ganske fantastisk. Vi sejlede fra Gråsten lørdag den 1. juli og i et
stræk til Anholt, som vi anløb søndag
eftermiddag. Vi havde på forhånd tænkt,
at det ville være flot at nå til Middelfart
den første dag, men da vi sejlede gennem
Fænøsund en pragtfuld sommeraften
uden vind og for motor, var vi slet ikke
klar til at stoppe for natten. Vi var ivrige
efter at komme nordpå og besluttede os
for at sejle natten igennem. Det havde vi
ikke prøvet før, men det blev en helt fantastisk oplevelse for mig, da det blev min
tur til at have vagten. Det var dejligt at

sidde alene i cockpittet
med en varm kop te og
nyde solopgangen over
Samsø, mens vi stille og
roligt tøffede af sted deropad. Godt nok måtte jeg
lige have Stig op fra køjen
og bistå mig med at rette
selvstyreren ind igen, da
den ved en ”trykfejl” gav
sig til at sejle rundt om
den kost, som var vores
waypoint. Jeg syntes trods
alt det var bedre, end hvis
han 3 timer senere kom op
og jeg så måtte indrømme,
at jeg ikke kunne nænne at vække ham
og at vi bare havde sejlet i rundkreds….
Efter en enkelt nat på Anholt sejlede vi
de godt 60 sømil til Gøteborg. Og herfra
startede så vores egentlige skærgårdssejlads. Det var virkelig fascinerende at sejle
i skærgården. Der er først og fremmest
smukt. Vi nød sejladsen mellem de mange små øer med et utal af vige og muligheder for at ligge for svaj eller fortøje
direkte til klipperne. Mange af de gode
steder er der banket øsken i klippen, som

man kan fortøje til og ellers brugte vi de
medbragte bjergkiler. Langt de fleste
nætter tilbragte vi ude og i vores lille
gruppe fik vi virkelig smag for at have
en lille vig helt for os selv. Vores tur gik
fra Gøteborg og rundt om de to store øer
umiddelbart nord for: Tjørn og Orust. Vi
sejlede 10-12 sømil pr. dag og det gav tid
til også at nyde de steder, som vi besøgte
undervejs. Det var meget nemmere at
navigere i farvandet end vi havde frygtet
på forhånd. Skærgården er rigtig godt
afmærket. Vi sluttede
turen i Marstrand, hvor
vi havde et par overliggerdage, medens vi
ventede på, at vinden
skulle gå i den rigtige
retning. Og medens vi
fordrev tiden der på
dette in-sted, besøgte vi
et mindre værft, hvor vi
så en dansk Maxi 99,
der havde været på et
skær. Det så ikke rart
ud - de havde sejlet
med kortplotter og kunne konstatere, at den
ikke havde registreret
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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det undersøiske skær,
selv om de efterfølgende
kunne se afmærkningen
på søkortet. Vi havde
ikke selv nogen kortplotter og følte os på turen
helt trygge ved at bruge
søkort og vi havde også
et glimrende samarbejde
i båden om navigationen.
Hjemturen
gik
fra
Marstrand til Læsø - en
kort tur på ca. 35 sømil.
Til gengæld foregik den i
mellem 10 og 13 sekundmeter og med bølger på
over 2 meter. Men de er
jo store derude på det
store hav - og det gik fint med at komme
fremad for fulde sejl. Efter et par herlige
feriedage på Læsø sejlede vi derfra mandag morgen den 17. juli og så tog vi
turen hjem i et stræk og nåede til Sønderborg ved 20 tiden tirsdag aften. Igen havde vi en fin sejlads og denne gang foregik natsejladsen for sejl med god vind.
Sådan set kunne vi sagtens have taget
den med ro - vi havde jo en uge til at
komme hjem i. Men muligheden for at
være sammen med vores 2 store børn
derhjemme trak - og så blev det sådan.
Dette var vores første tur til det fantastiske område nord for Gøteborg - men det
er ikke den sidste. Vi skal bare der op
igen! Og vi gør det på samme måde
næste gang - et godt langt stræk derop og
så god tid til at nyde ferien deroppe.
Tips:
• Bjergkiler er gode at have med, så er
man frit stillet mht at finde fortøjningsplads
• De svenske søkort er billige at købe
hjemmefra

• Det fungerede godt at sejle igennem, så
man kommer derop hurtigt
• Krydserklubbens bog, hvor Bohuslän er
beskrevet med luftfotos og indtegnede
gode ankerpladser - den skal vi have
med næste gang
• Saltvandssæbe er en god opfindelse det virker.
• Vi har brugt grillen hver dag ude i de
små vige, men mange havne forbyder
brug af grill.
• Øl og vin er bedst at have med - øl kan
fås men er dyrt. Madvarer har samme
prisniveau som i DK.
• Der er meget trafik langs vestkysten men turen nord om Orust er både flot
og fredelig.
• Åstol er et charmerende sted at besøge
- snyd ikke jer selv for det.
• Hvis klubmedlemmer er interesseret i
selv at gøre turen, så har vi taget en
svensk havneoversigt ekstra med hjem.
Den kan fås ved henvendelse til Stig
eller mig.
Hilsen
Lisbeth
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Standerhejsningen 2006!
Mange familier havde fundet tid og vej
til lidt socialt samvær i vor fælles sejlklub. Det var rart se, at alle andre aktiviteter på pladsen var bilagt med
respekt for denne specielle ceremoni
som en standerhejsning jo er.
Som en traditionel start på sæsonen,
blev klubstanderen hejst af to æresmedlemmer efter formandens ærværdige tale. Derefter blev salutkanonen
affyret for at markere starten på årets
sejlsæson. Tilskuerne havde det halve
af pegefingrene dybt inde i øregangene, om det have været nødvendigt. ”tja
det fandt vi jo aldrig ud af ” måske sad
nogle fingre lidt fast som følge af trykbølgen, med det hjalp da tilskuerne
kom ind i klubhuset.
Festudvalget havde nemlig den glæde
at servere kaffe og wienerbrød inde i
klubhuset som var blevet fyldt op med
mennesker på trods af det flotte vejr.
Sidst på eftermiddagen gik festudvalget i gang med at dække bord under
ledelse af Margit Hansen og det
blev traditionen tro et flot stort
bord.
Klokken var ikke meget over
19:00 den lørdag aften, hvor vi
satte os til et bord, som var
smukt pyntet i årstidens farver,
med rødvin i glassene og en
liflig duft af god mad der påvirkede mundvandet, ja tilmed var
foråret kommet på venligtsindet
besøg. Med sindet fyldt helt op
med alle disse dejlige indtryk,
12

var det mig en udsøgt glæde at byde de
mange medlemmer velkommen til
festen.
Det var det mest fortryllende vejr hele
dagen, ganske som ved standerstrygningen 2005, det fik mig til at tænke
lidt filosofisk på, om ikke vi blot havde sovet lidt, for bare at vågne op til en
fortsættelse. Vi sejlere trives jo bedst
når vejret opfører sig artigt.
Erling Slothus og Kaj Nielsen havde
planlagt menuen” fisk som forret og
oksesteg som hovedret”. Om eftermiddagen havde vi gået og arbejdet til den
herligste duft af oksesteg, her fik jeg
overtalt Erling til at stege lidt af det
afskårne krølfedt, idet jeg har ladet
mig fortælle, at det er lidt farligt at
være for slank. Hvis rynkerne er
udfyldte ”ganske som hos en dejlig
saftfyldt frugt” så ved man jo ikke om
man har nogen rynker overhovedet og
det er vel i grunden heller ikke så galt.
Jeg fik desværre ikke så meget af det

den er den kraft der trofast leder
os gennem livets dybe dale til
bjergets top, derfor må vi aldrig
svigte denne vor sande ven.
Men selvfølgelig kneb det lidt
for Lille John når vi tog GS
sangbogen frem. Lige inden
starten lykkedes det mig at etablere en alliance med ”sangdroslen” skipper Erik fra Wild Life,
så ved hans indsats blev denne
del også til en forrygende succes.
lækre krølfedt, idet min tallerken var
udsat for en lang række grove tyverier.
Under og efter spisningen spillede discjockey ”Lille John”. Det gjorde han
særdeles godt, lyden var i orden, som
en kendt reklame for en discjockey ville sige det. Han lagde en god stemning,
selvom vi på grund af det pæne deltagerantal havde måttet placere ham helt
inde i den bagerste del af klubhuset for
også at skabe plads til vore lidt forunderlige rytmiske kropsbevægelser. Her
opførte vi vist mangt en ”soldans”, til
Lille Johns rytmeboks, så mon ikke vi
kan satse på, at vejrguderne leverer os
en god sejlsæson. Vi bør altid huske,
”uden at være spirituelle”, at livsglæ-

Svend Mathisen optrådte på slap line
med sin egen sang og indkasserede en
bragende klapsalve. ”Tak fordi du er
dig Svend! Du er en person som man
kun kan holde af.”
Sluttelig vil jeg sige tusind tak til alle
for en rigtig god standerhejsningsfest
og ønske alle GS sejlere en god sejlsæson.
Leo Bergsted Mortensen
Festudvalgsformand
OBS ”Dagens billeder kan ses på nettet”

Hallen!

Hermed indkaldes ansøgning om ledig halplads.
Ansøgning skal foretages skriftlig, eller pr. mail til haludvalg v. Jens Peter Skov
Sidste frist for ansøgning er 31. aug. 2006
Der er dog for tiden ingen ledige pladser.
Men interesserede vil blive optaget på en venteliste.

Venlig Hilsen

Jens Peter Skov
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Vinterprogram 2006/2007
Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening
præsenterer vinterens program, som ser således ud:
15. november kl. 19:00

Motoraften v/Peter Rudolph, Søholm Marine
Peter fortæller om motor-reparationer og vedligeholdelse vi
selv kan udføre.
Tilmelding ikke nødvendig.

17. januar kl. 19:00

Besøg hos Nordic Mast, Rødekro
Kom og se hvordan de gigantiske kulfibermaste/bomme bliver fremstillet.
Vi mødes hos Nordic Mast, Bergensvej 6, 6230 Rødekro
Tilmelding til Bjørn 74632646 senest 08.01.2007
eller på liste i klubhuset

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.

Under planlægning
(En lørdag formiddag)

Tur til Falck Nutec, Esbjerg
Prøv at springe i vandet med redningsvest, at kravle op i en
redningsflåde, at blive reddet op af vandet i 20 m/s og 1 m
bølger i mørke imens det lyner og tordener.
Arrangementet er meget dyrt og afhænger af sponsorstøtte.

Under planlægning
(07. februar kl. 19:00)

Ekstrem sejlads
Videoklip af dramatiske sejloplevelser Kom og få pulsen helt op.

Programudvalget ser frem til stor tilslutning
ved vinterens arrangementer.
Puv.
Bjørn Vestergaard
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2006 PINSETRÆF I MJELS VIG
I Esbjerg havde vi stille vejr torsdag den 0106-06 men da vi ankom til Gråsten blæste
det kraftigt fra nordvest. Vores hensigt var at
sejle ud gennem broen kl. 13:00. Med
begrundelse i den kraftige blæst udsatte vi
vores afsejling til kl.17:00, ikke fordi det
havde nogen betydning for selve sejladsen
til Mjels Vig, nej, årsagen var, at vi havde
vinden direkte ind på siden af styrehussiden
og at jeg ikke havde hverken vægt eller
kræfter nok til at trække båden op i vinden,
således jeg kunne få styrbordsside op til
pælen og selv om jeg stod med hele min
vægt på fortøjningen gav den sig ikke så
meget som en centimeter, måske har jeg tabt
mig lidt for meget, måske skal årsagen findes i mit grøntfoder.

de. Efter at have meddelt eskadrillen dette,
måtte jeg ud og rekognoscere efter et mere
velegnet landingsområde, hvor der skulle
plantes en stang med et flag på, så ville helikopteren komme og udføre en prøvelanding
mellem 16.00 og 16:30 hvilket den også
gjorde til glæde for os sejlere. Om aftenen
var vi en del fra GS som gik op og hyggede
os med lidt grillmad og et par glas rødvin.
03-06-06 lørdag
Bådene begyndte at anløbe Mjels Vig havn
lidt efter lidt lørdag middag, og vi skulle
have et mega telt sat op oppe på græsset.
Efter at have jagtet havnefogden Kari (havnens ejer) en tid, fandt Peter Wettengel og
jeg hende på deres gårdsplads. Vi fik så læsset traileren med stænger og teltdug, tungt
var det, dugen var lavet af det samme materiale som en tyk presenning. Mjels Vig havn
havde lejet to store telte samt borde og bænke til 150 mennesker og købt diverse anker
fadøl ind - jo, der var virkelig lagt op til det
helt store.

Som lovet af DMI lagde vinden sig en smule sidst på eftermiddagen og vi slap helskindet ud mellem pælene og sejlede under broen præcis kl.17:00. Jeg satte navigatoren og
piloten på rutesejlads med kurs mod Mjels
Vig. Vi nåede Sønderborg ca. fem minutter
før broen åbnede, og vi anløb destinationen
kl. 20:15
Erik Pedersen, skipperen fra Wildlife, som
var sejlet alene fra GS om formiddagen, tog
imod os i Mjels Vig. Efter at vi alle tre have
sludret lidt på agterdækket af La Mouette
samt fortæret et par stykker af Birgits hjemmebagte sigtebrød osv., gik vi til køjs.

Vi fik teltet kørt ned på græsarealerne og
her så vi, at tyskerne næsten havde sat et 40
m2 letvægtstelt op. Vi havde trukket den
forkerte lodseddel fordi vi stod med et 60m2
og 0,5 ton tungt telt og måtte sande, at vi
ikke havde været smarte nok til bare at gå i
gang med letvægtsmodellen.

02-06-06 fredag
Fredag gik med at hygge sig, tale med Jydske Vestkysten og TV Syd samt sikre, at
aftalerne med Redningshelikopteren og
Viking Life - Saving Equipment nu også
holdt! Erik havde ligeledes kontrolleret, at
Squaredance Instruktørerne m.m. havde
husket deres arrangement hos os.
Birgit opdagede, at det lå en kæmpe dynge
flis på det sted hvor helikopteren skulle lan-

Peter fløj rundt i et hav af stænger, og dette
telt lignede langtfra de telte som vi traditionen tro havde sat op i de forgangne år, men
det var imponerende at se ”Tente Directeur”
Peter Wettengel dirigere rundt med sine teltarbejdere, men på den måde flød stængerne
vist på plads, så efter par timer med behørige ”vådpauser”, stod der pludselig et fornemt telt på godt 60 m2 med en dødvægt på
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Sejlklub” alle sejlere velkommen
til Mjels Vig træffet 2006.
Kl. 20:00 havde Erik Pedersen
fra Wildlife arrangeret et par forrygende gode timer med squaredance undervisning, alle morede
sig lystig og lo højlydt. Ved 22.00
tiden gik vi tilbage til klubhuset
og hyggede videre. Erik Pedersen, som jo er en sangfugl, havde
lovet mig at føre forsamlingen
gennem sangbogen og der blev
sunget fra såvel ABC som fra
GS´s sangbog.
ca. 1/2 ton. Borde og bænke blev sat ind i
teltet for senere at blive slæbt ind i klubhuset, fordi der fortløbende kom nye både til.
Kari fortalte at der var kommet 73 både på
grund af arrangementet, hvoraf de 22/23 var
fra Gråsten.
Derefter stod klubhuset for tur, for traditionen tro havde GS sat sig på klubhuset. Her
slæbte vi langborde ind, så vi havde plads til
66 personer. Vi var sikre på, at der var pladser nok, men efterhånden som dagen skred
frem begyndte vi at blive nervøse for, at
nogle GS´ere kunne risikere at komme til at sidde
udenfor, fordi det væltede
ind med både fra forskellige klubber - årsagen
var, at der efter bestyrelsens ønske var rundsendt
en mail-invitation til hele
Sydkredsen.
Vi startede grillene op i
et propfyldt klubhus kl.
17.00 lørdag og da vi var
så nogenlunde samlet
inde i klubhuset bød
GS´s festudvalgsformand
på vegne af ”Gråsten
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04-06-06 søndag
Viking Life Saving Equipment A/S kom kl.
11:00 med færgen Bitten Clausen som
aftalt. De ønskede at blive placeret udendørs
i det gode vejr. Her gennemgik Christian
Grouleff den del af Vikings produktprogram
som var målrettet mod fritidssejlere, en flåde blev pustet op, en pave stolt dreng på en
6 - 7 år rykkede i snoren og flåden åbnede
sig med et brag. En hund røg forskrækket
baglæns ud af sin sele og nægtede kategorisk at gå på græsarealet resten af pinsen, så
bange blev det stakkels dyr. Christian Grou-

satte de næsen mod
nordvest og snart var
de ude af syne. Det var
nogle hyggelige mennesker, der tilsyneladende havde det rigtig
godt sammen.
Sejlerne startede igen
deres grill op for at
hygge sig i klubhuset,
men efter en lidt
anstrengende tid som
endte med at alt klappede, gik luften ud af
mig og trætheden
meldte sig, så vi forlod
partyet ca. kl. 22.00.
leff gjorde et kanon godt indtryk og fik
mange rosende ord af såvel de tyske som de
danske sejlere,
På slaget 13:00 ankom helikopteren og
smed et besætningsmedlem i vandet for
senere at samle ham op igen. Da dette var
overstået, demonstrerede piloten helikopterens flyveegenskaber ved at lave en næsten
lodret opstigning og nedstigning, for derefter at flyve både baglæns og sidelæns.
Da denne storslåede demonstration var overstået landede helikopteren og KIB, som er
luftkaptajnens flyvenavn, stillede sig op i
døren til helikopteren, her fortalte han løs
om helikopteren og svarede på spørgsmål.
De øvrige 5 besætningsmedlemmer, heriblandt en kvindelig læge, cirkulerede rundt
mellem det store publikum.
KIB have spurgt om Birgit ville servere en
kop kaffe og en ostemad for besætningen.
Det fik de så serveret ombord. Vi hyggede
os sammen med dem en times tid, herefter
forlod de La Mouette for at vandre tilbage
til helikopteren. De gik i luften og cirklede
rundt om os for at sige tak for kaffe, derefter

05-06-06 mandag
Efter rundstykker kl. 08:00 gjorde jeg søklar
og sejlede ud af Mjels Vig kl. 09:15 og
anløb Gråsten 13:03, ankomsttidspunktet
gjorde, at vi måtte vente en times tid udenfor broen.
En tak skal lyde til alle deltagerne, Squaredance instruktørerne, Christian Grouleff fra
Viking Life Saving Equipment og hele
Eskadrille 722 ”herunder KIB samt hans
herlige helikopterbesætning”.
Der er skabt en anden type Mjelsvig Træf.
Alle deltagere var med til at skabe en succes
historie, som sent vil blive glemt i klubberne, sådan udtrykte mange deltagere det. Det
varmede mig og dermed ligger ideen til
næste års træf allerede på tegnebrættet, hvis
det lykkes, så bliver det knald godt.
Leo Bergsted Mortensen
Festudvalgsformand
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LOGBOGEN
Det Caribiske Hav
og Panamakanalen
af Kim og Kirsten

Havet er azurblåt og solbeskinnet. Vi
stryger afsted for udspilet forsejl mod
Panama. Flyvefisk svæver i tætte stimer
på begge sider af boven, når vores
bovbølge forstyrrer dem. Solen bager, og
vi har spændt et midlertidigt solsejl op
over cockpittet, for at undgå solens skarpe stråler. - Det køler også lidt på luften
nede i kahytten!
Vi har daglig kontakt med vores ven
Karsten Staffeldt i Panama. Han hjælper
alverdens sejlere med vejrudsigter, når de
er på vej over verdenshavene. Og vi har
haft radiokontakt med hinanden gennem
mange år efterhånden. Karsten advarer os
mod et område langs Columbia's kyst,
hvor der ofte er kraftige vinde og stormvejr. Så vi holder os langt udenfor, og
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slipper for dårligt vejr.
Passagen til Panama er i sig selv ikke
bemærkelsesværdig. Men vi kan konstatere, at varme og luftfugtighed stiger,
efterhånden som vi nærmer os Panama.
San Blas-området lokker med sine små
palmeøer og turkisblå laguner, hvor cunaindianerne lever. Vi besøgte dem i 93 da
vi var på vej hjem med "LUA". Men
tiden er imod os, og vi har hørt, at der er
flere ugers ventetid på at komme gennem
Panama-kanalen. Så vi holder på, og smider anker på "The Flats", den autoriserede ankerplads for småbåde ved Colon,
den 16. maj, præcis en måned efter afsejlingen fra Azorerne.
Papirsystemet for indklarering i Panama
er ikke at forstå for almindelige mennesker. Derfor hyrer vi Hines, en sort taxachauffør, som på typisk charmerende
caribisk vis klarer ærterne for os. Det
indebærer bl.a. 28 fotokopier af diverse
papirer, pasfotos af besætningen, afgivelse af fingeraftryk på immigrationskontoret, samt besøg på 6 kontorer i varierende
rækkefølge. - Det går der faktisk to dage
med! Vi får også arrangeret måling af
SOL, hvilket er en forudsætning for at

kunne komme gennem Panama-kanalen.
Det foregår om lørdagen, hvilket medfører at vi først kan indbetale kanalgebyret i banken om mandagen.
Vi benytter søndagen til at besøge
Karsten og hans søde panamanske kone
Nelly i Panama City. Vi er så heldige, at
løbe ind i en Panama City taxa i
Yachtklubben i Colon. Han har lige kørt
et par sejlere den modsatte vej, og skal
sådan set blot køre tom tilbage. Så han
tilbyder at tage os med hele vejen for
samme pris som en busbillet, - luksus og
aircondition,- man har vel lov at være
heldig!!
Karsten tager os på sightseeing omkring
Panama City, og vi ender hjemme i hans
dejlige hus. Snakken går om alle de ting
som rører sig, om de mange sejlere
Karsten har kontakt med, samt de mange
gode råd han gennem tiden har samlet. Vi
låner nogle kompendier han har lavet,
bl.a. om Galapagos, og får dem senere
kopieret. Sammen tager vi på restaurant
og spiser lækker frokost. Sidst på eftermiddagen går det atter tilbage til SOL i
Colon, efter en hyggelig og dejlig dag.
Som vore venner på "Towanda" har
beskrevet for os, er det ikke helt ligetil at
betale kanalgebyr, som helst skal betales
med VISA-kreditkort. Det daglige kontantbeløb man kan hæve på VISA-kortet
er ikke højt nok til at kunne dække kanalgebyret. Og man kan ikke "lægge" to
VISA-kort sammen, for at komme op på
det fornødne beløb. Vi konfererer pr. telefon med Susanne hjemme i BG bank, og
løsningen bliver, at vi hæver hvad vi kan
på alle vore kreditkort, og betaler kontant.
Den dag man har betalt, kan man kan ringe til kanal-transitkontoret efter kl. 18,
for at få oplyst sin transit-tid. Så det er

med stor spænding, vi får kontakt med
dem mandag aften. - Er der mon stadig to
ugers ventetid!? En venlig stemme forkynder, at den første ledige transit-tid er i
overmorgen, onsdag den 24/5, om vi vil
have den? - YES!! Det næste vi så skal
have arrangeret, er at hyre nogle lineholdere. Foruden skipperen er der krav om,
at der skal der være 4 personer ombord til
at styre de fire liner (een i hvert "hjørne")
man skal have fastgjort til land i sluserne.
D.v.s. vi skal bruge 3 personer.
I mellemtiden har den ualmindelig smukke skude "Roselina" fra Århus (60 fod)
ankret op lige i nærheden af SOL. De er
mange ombord, og skal også gennem
Kanalen. Så vi får os en god snak med
dem, og får minsandten overtalt tre af
gutterne til at sejle med på SOL som lineholdere. Roselina får en transit-tid til om
lørdagen, så de tre har god tid til at komme tilbage til deres eget skiv fra Balboa
på Stillehavs-siden.
Udover de 4 lineholdere, kræves der 4
stk. 40m liner af mindst 22mm tykkelse,
samt en masse fendere. Linerne lejer vi af
vores rare taxachauffør Hines, som også
sælger os 10 stk. plastindpakkede bildæk
til brug som fendere (á 3$/stk.). Så nu
skulle alt være klappet og klart til at gå
igennem den berømte kanal!!
Vi har hørt om en luksuriøs marina ude i
hjørnet af Panama-bugten, bag den vestlige bølgebryder. Det lyder som det perfekte sted at klargøre skuden til kanalgennemsejlingen. Vasketøjsbunken fra den
sidste måneds sejlads har vokset sig foruroligende stor, og vi skal have fyldt godt
drikkevand på tankene.
Shelter Bay Marina opfylder alle vore
krav om vaskeri, strøm, fint drikkevand,
og de mest luksuriøse brusebade, vi
nogensinde har oplevet: - 2 jacuzzier, og
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tre brusekabiner hvor man kan blive spulet og vandmasseret fra alle sider, samtidig med at man hører musik, og illumineres af et lysshow, der blinker i takt til
musikken!! Der er også trådløst internet,
så vi kan sidde nede på båden og få skrevet nogle hurtige mails. Omgivelserne
byder på regnskov, med brøleaber og
papegøjer, samt ruinerne af gamle amerikanske forsvarsværker fra 2. verdenskrig.
Der går rigtig mange timer med tøjvask
og klargøring, og det er sen aften inden vi
kan krybe til køjs. Varmen her i Panama
er trykkende og fugtig. Omkring 35º - 40º
i skyggen om dagen, næsten 100% luftfugtighed, og kun en smule køligere om
natten, - ikke et klima vi trives specielt
godt i!
Vi står op ved daggry, og traver en lille
tur op i junglen. - Brøleaberne lever godt
op til deres navn, og holder brølekoncert
oppe i trækronerne, mens papegøjerne
skræppende flyver omkring i alt det grønne. - Vi kunne sagtens have brugt nogle
flere dage her, men Panama-kanalen kalder, og vi må videre.
Sidst på eftermiddagen damper vi af fra
marinaen, og sejler tilbage til Roselina på
"The Flats". Vi har fået lov at ligge
alongside dem, så vi slipper for at rode
med anker, når vi skal afsejle. Roselina
har i mellemtiden fået fremskyndet deres
kanaltransit, og skal allerede afsejle
dagen efter. Men Børge, Sigurd og Dirk,
som har meldt sig frivilligt som lineholdere på SOL, vedstår sig heldigvis deres
løfter, selvom det er tvivlsomt, at de kan
nå tilbage til Roselina i tide dagen efter.
Med den nye superbesætning ombord,
sejler vi ud og får vores "advisor"
ombord. Han er til daglig skipper eller
styrmand på en af kanalselskabets slæbebåde, men må jævnligt tage tjansen som
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lods på mindre fartøjer. I vores tilfælde
har han ovenikøbet to "trainees", eller
lods-aspiranter med ombord. De er under
oplæring, og skal selv være advisorer, når
deres uddannelse om to uger er færdig,så det myldrer ombord på SOL!
Vi skal gennem sluserne med en større
sejlbåd, som vi binder os grundigt sammen med langskibs. Vore lineholdere har
en let tjans, idet SOL kun skal styre én af
de fire liner, som skal holde os i midten
af slusekammeret under opslusningen. De skiftes til det ansvarsfulde hverv!
Kl. 22 entrer vi det første slusekammer i
Gatun-slusen. Det er mørk nat, men kraftige projektører sørger for at alt er fuldt
oplyst. De enorme sluseporte klapper i,
linerne sættes på klamperne, og vandet
bruser ind nedefra, så strømhvirvlerne får
skuderne til at duve hid og did. Lineholderne skal hele tiden sørge for at stramme
linerne op, så vi konstant ligger midt i
kammeret under opstigningen. Der er tre
kamre, som hver især får løftet os små 9
meter. Hele operationen tager ca. 45
minutter, og 26 m højere oppe sejler vi
pludselig i ferskvand, og befinder os i
Gatun Lake. Vi bliver dirigeret hen til
nogle store gummi-ankerbøjer, hvor vi
lægger til for natten. Efter en enkelt drink
ovenpå aftenens strabadser, er det på
hoved til køjs, - det er efterhånden over
midnat!
Natten byder på regnbyger, men vi vågner op til brøleabe-koncert og opklarende
vejr i daggryet. Under morgenmaden
observerer vi pludselig en stor krokodille,
som langsomt glider gennem vandet, tæt
på SOL. - Der stikker ikke meget op af
vandet, men næsebor, øjne og den savtakkede hale er ikke at tage fejl af. - Ingen
har længere lyst til en frisk morgendukkert!!

En ny advisor dukker op kl. 7.00. Også
han har et "føl" med samt dagens aviser
og en stor pose isterninger til at holde
drikkevarerne kølige med. Han synes det
vil være rart med en hurtig gennemsejling, så vi holder en fart på 7 knob. Og så
går resten af dagen for hans og makkerens vedkommende stort set med at læse
avis, og hyggesnakke sammen!
Gatun Lake er kunstigt skabt for over 100
år siden. Men der står stadig udgåede
træer, hvis kroner stikker op over vandet
helt fra dengang. Vi sejler en genvej via
"Banana-cut", mellem frodigtgrønne
småøer, hvor papegøjer og andre fugle
flagrer rundt. Ude i hovedløbet er det
egentlig utroligt få skibe vi møder. Panama-kanalen virker ikke umiddelbart
som det travle trafik-knudepunkt vi havde forventet! Men overalt er der livlig
aktivitet med uddybning, udvidelse og
vedligeholdelse, med store uddybningsfartøjer, pramme og gravemateriel.
Vi er fremme ved Pedro Miguel-slusen
allerede lidt før kl. 11, og skipperinden
serverer frokost, mens vi venter på at det
bliver vores tur til nedslusning. Også denne gang sker det sammen med den større
sejlbåd, som vi binder os sammen med.
Denne gang får vi lov til at styre de to
liner på styrbord side. Let og smertefrit
sluses vi ned til Stillehavet, og kl. 14.00
kan vore gæve gaster afmønstre ved Bal-

boa Yachtclub. De burde kunne være
fremme i Colon, før Roselina letter anker,
for at påbegynde kanal-gennemsejling. Vi hører senere, at de påmønstrede 5
minutter før advisoren kom ombord, så
timingen var iorden!!
Vi tanker vand og brændstof, og smider
anker for natten ved Flamenco Island, for
at få en god nats søvn inden vi fortsætter.
Næste formiddag har vi en aftale med
Karsten, som vi skal aflevere nogle lånte
bøger til. Vi får os en kop kaffe og en
hyggelig snak, før vi siger farvel, og gør
SOL klar til afgang. - Panama har været
OK, men fugtigvarmen har været en belastende faktor under vores ophold!
Mange kærlige sejlerhilsner
Kirsten & Kim

Tilfredse gæstesejlere hygger sig på
grillpladsen i Gråsten

MARINA TOFT-GRÅSTEN
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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- 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

Nyt fra
juniorafdelingen

Sommerlejr
i Gråsten Sejlklub
Fra den 23. juni til den 26. juni 2006 blev
der afholdt sejlersommerlejr i Gråsten
for alle juniorsejlere og deres familier.
Der var 100 tilmeldte sejlere, optimister
af alle slags og storjollesejlere samt 606ere. Udover de 100 sejlere var der også
mange forældre og søskende, så sommerlejren omfattede i alt ca. 250 personer,
der skulle bespises alle 3 dage. Tidligere
har vi lagt sommerlejren i Alnor Strand-

park, men denne gang blev sommerlejren
afviklet i selve klubben og sejlerne boede med deres familier på et areal, som
BHJ velvilligt havde stillet til rådighed.
Der blev lavet adgang gennem hegnet
ved A broen og det fungerede rigtig fint.
BHJ havde renoveret toilet og bade faciliteter, som virksomheden ikke længere
selv benyttede, til deltagerne. (En virkelig flot gestus fra virksomheden) Sommerlejren adskiller sig fra
stævnerne på flere markante områder. Fællesspisningen er et af dem. Men
det afgørende er, at sommerlejren skal være sjov,
social og hyggelig. Her
afprøves andre bådtyper
end den sejleren normalt
sejler og her sejles på tur.
Det handler om at bruge
vandet og her blev Dansk
Sejlunions trailer med forskelligt udstyr et hit.
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Kajakkerne til
vandpolo blev brugt
flittigt af både store
og små.
Aktiviteter
På årets sommerlejr
var en af konkurrencerne, at sejlerne
blev inddelt i grupper som skulle sejle
holdkapsejlads efter
særligt udarbejdede
regler. Men inden
dette kunne komme
i gang skulle holdene producere standere af stofrester fra
spilere. Den første aften gik med at
diskutere, designe og producere den flotteste stander. Søndag aften blev standerne vurderet og vinderholdet præmieret
under megen jubel. Holdene var sammensat på tværs af optimistklasser og
storjollesejlere - store og små - erfarne
og uerfarne. Inden holdene kunne gå på
vandet skulle holdet sørge for at alles jol-
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ler var korrekt riggede. En dommer vurderede bådene og dette tilskyndede alle
til at hjælpe hinanden og de små ikke
erfarne sejlere lærte på denne måde af de
erfarne. Samtidig var der sikkerhed for,
at alle joller var forsvarligt riggede. Holdene skulle kapsejle efter få regler. Holdene skulle starte, vende og komme i mål
samlet som gruppe. Det betød at alle
skulle over startlinien
inden for 2 minutter,
mærket skulle rundes
også inden for 2 minutter
og hele holdet skulle
være i mål inden for 2
minutter. (Ellers blev der
5 min. straf tid tillagt.)
Dette gav stor opmærksomhed på hinanden det blev helt naturligt
således, at de erfarne
dygtige sejlere tog ansvar
for de små sejlere. Det
var til glæde for begge
parter og førte til både
læring og social kontakt

mellem sejlerne på tværs
af klubber, erfaring og
bådtyper. Herudover var
der en distancesejlads
rundt om okseøerne for
storjollerne. Optimisterne havde en konkurrence, hvor en svamp skulle
føres mod mål og svampen måtte kun kastes
frem - ikke sejles. Det
gav mange, mange vendinger, som dermed blev
trænet godt og grundigt,
medens ungerne havde
det sjovt. Endelig var der
også almindelig kapsejlads, som vi kender det
fra stævner.
Fællesspisning
Det er tradition med fællesspisning og
det inkluderer et velfungerende køkkenteam samt leje af en kølevogn, der fungerer som køleskab. I klubbens hal var der
indrettet spisesal med borde og bænke
samt pavillon over madbordet, så de frit-

flyvende fugle i hallen ikke kunne lave
ulykker på frokost-madderne. Hver dag
blev der smurt 1500 madder til frokosten
og her er i øvrigt kartoffelmadderne en
særlig delikatesse, som er en tradition på
sommerlejrene i Lillebælt Sydkredsen.
Den varme mad blev dels leveret udefra dels lavet af køkkenteamet, hvis leder i
det daglige arbejder som køkkenleder,
hvilket var en stor
fordel.
Hvad betyder sommerlejren for
kredsarbejdet?
Først og fremmest
går opgaven på skift
og typisk holder
klubberne derfor
sommerlejr hvert 5.
eller 6. år. Det gør
opgaven overkommelig for alle. Samtidig er sommerlejren der, hvor vi kan
mødes under afslappede og hyggelige
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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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forhold - og vi får lært
hinanden at kende på
tværs. Det er en forudsætning for lejrens praktiske
afvikling, at alle voksne
deltager som hjælpere ved
de forskellige opgaver og
aktiviteter såvel i land som
på vand. .Det giver god
grobund for samarbejde i
andre sejlersammenhænge
og har betydet, tæt samarbejde mellem klubberne
bl.a. om vintertræning.
Sommerlejren giver desuden en økonomisk indtægt
til kredsarbejdet.
Hvorfor holder vi fast i sommerlejren?
Måske fordi det er blevet en tradition.
Sommerlejren har været afholdt i over 30
år, men konceptet er moderniseret så det
svarer til tidens børn og krav. Ideen er
dog fastholdt. Ligeledes er tidspunktet,
som altid er den første weekend plus
mandag i børnenes sommerferie. Både
børn og voksne glæder sig hvert år til

sommerlejren. Vi mærker gennem hele
året fordelen af at have denne begivenhed i kredsarbejdet. I klubben er det
naturligvis en udfordring med så stort et
arrangement, men det giver også en fælles opgave og styrker forældresamarbejdet i klubben. Organiseringen i Gråsten
har været rigtig god. Vi arbejder i en
matrix organisering med selvstyrende
teams og planlægningsarbejdet starter i
januar. Denne styringsform med det gode
teamsamarbejde giver plads til kreativ
problemløsning og når
rødvinen nydes efter
dagens dont på sommerlejren nydes også
resultatet af anstrengelserne. Årets sommerlejr forløb til alles
tilfredshed og teamet
af forældre var nu godt
samarbejdede til den
næste store udfordring
i juniorafdelingen Dansk Sejlunions
grandprix stævne.
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Forældre
fest
Juniorafdelingen afholder klubmesterskaber
Lørdag den 30. september kl. 9.00
I forbindelse med morgenkaffen vil vi snakke om den forgangne
sæson og tage hul på planerne for sæson 2007.
Herefter sejles de sidste sejladser om klubmesterskaberne i
junior og ungdomsklasserne.
Efter frokost bliver der som vanligt dystet i optimistjollerne med de
voksne som aktive sejlere. Husk derfor skiftetøj, da der traditionelt er
nogle der får brug for tørt tøj efter sejladsen.

Lørdag aften kl. 18.30
inviteres alle forældre og øvrige seniormedlemmer med
tilknytning til juniorafdelingen til den traditionsrige
FORÆLDREFEST,
hvor de voksne, der har arbejdet hårdt hele sommeren for
at børnene kan dyrke sejlsporten,
har en hyggelig og sjov aften.
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Torm Grandprix
kapsejlads i Gråsten
Gråsten Sejlklub gennemførte et landsdækkende kapsejlads stævne for optimistsejlere og Zoom 8 joller. I alt deltog 169 sejlere. Sejlerne kom fra hele
Danmark til Gråsten og helt usædvanligt havde også en enkelt russisk optimistsejler meldt sig til det åbne stævne.
Stævnet blev gennemført til fuld tilfredshed især fordi 60 hjælpere fra hele
Lillebælt Sydkredsen velvilligt stillede
op og hjalp til med at få afviklet et
godt stævne, der var begunstiget af
meget fine vejr og gode vindforhold.
Grandprix stævnet er Dansk Sejlunions
indsats for at skabe en række stævner,
som har flere formål. Dels ønsker Sejlunionen at sikre, at sejlere på tværs af

forskellige klasser kan mødes socialt
til gode kapsejlads stævner i hele landet. Dels er det et mål med grandprix
stævnet, at de bedste sejlere udvikles
ved at sejle oftere mod hinanden i store
felter.
Det vellykkede stævne i Gråsten fik
flot opbakning af lokale sponsorer, så
kapsejlerne tog hjem med fine præmier. Stævnet i Gråsten var det 3. og
næstsidste i rækken af Grandprix stævner, som i 2006 er afviklet i henholdsvis Horsens, Kerteminde og Gråsten.
Det sidste stævne afvikles i Farum på
Furesøen midt i september.
Her er lidt plukket fra Resultatlisten
vedrørende vores egne Gråsten sejlere.
I Zoom 8 klassen
blev
Morten
Rasmussen nr. 19 af
33 deltagere, hvilket
er et meget flot
resultat, da han først
startede i denne jolletype for 3 uger
siden.
Vores bedste sejler i
A-optimistklassen
blev
Christoffer
Karing med en placering som nr. 48 ud
af 91 deltagere,
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hvilket også er et pænt resultat, da feltet af A-optimister bestod af hele den
danske elite af Optimistsejlere.
I B-optimistklassen blev Rasmus B.
Michelsen nr. 8, Mads Hansen nr. 13
og Mathias Hansson nr. 16 af 31 deltagere, og endelig blandt C-optimisterne,
der er begyndere i sejladssammenhænge blev Morten Andersen nr. 3 og
Malthe Chemnitz Borup nr. 8 af i alt
14 sejlere.
Stævne afviklingen blev
meget rost af deltagerne og
det var trætte og glade folk i
juniorafdelingen, der ryddede op søndag aften. Junior-
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afdelingen vil her benytte lejligheden
til også at sende en tak til de mange
seniorer, som på den ene og den anden
måde hjalp til ved stævneafviklingen.
Det var et stort arrangement - og det
blev en succes, fordi så mange bidrog
positivt. Lige som ved sommerlejren
stillede BHJ areal til rådighed til sejlernes familier og der var meget ros af de
gode forhold der. Stævnet blev i det
hele taget bakket rigtig godt op også af
lokale sponsorer.
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