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Ulsnæs, Gråsten
Stig Nissen
Sletmarken 49, Broager
Bent Brüning Mølmark 11, Broager
Helle Jacobsen Nygade 14, 2.sal, Gråsten
Ole Rieck
Sletmarken 12, Broager
Poul Fribo
Højløkke 19, Broager
Svend Hansson Vesterbakke 10, Broager
Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup
Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, 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
Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs
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Formandens
side
VEJRET HAR GIVET OS UDFORDRINGER
I sidste blad udtrykte jeg ønske om en god
sommer. Ifølge metrologerne blev sommeren 2007 den vådeste sommer i 130 år. Så
mange af os har ikke fået sejlet så meget
som ønsket og planlagt.
Regn har der altså været rigeligt af og især
skybruddet forrige mandag har givet problemer. Klubhuset har taget skade af vandet der løb ind over gulvet og stod lidt op
af væggene. Det vil selvfølgelig give nogle
gener den kommende tid. Gulvtæppet er
skåret af og indervæggen ud mod pladsen
ved hallen skal tages ned og renoveres. Vi
er heldigvis forsikrede. Men når det nu
skaden er sket, så vil vi benytte lejligheden
til at skifte gulvbelægning til noget mere
vedligeholdes venligt end tæppe. Det er i
skrivende stund endnu ikke afgjort, hvad
det bliver for en type belægning, men vi
kan glæde os til et nyrenoveret klubhus.

rigtig godt. Jeg vil gerne her sige tak for
det helt ekstraordinære frivillige arbejde,
der blev udført i den forbindelse.
Carl Nissen har ønsket at stoppe som havnemester og bestyrelsen har derfor aftalt
med Frede Schmidt, at han overtager
posten med virkning fra 3. september 2007.
Carl fortsætter til klubhuset er renoveret
efter vandskaden med den særlige opgave
at udføre forefaldende arbejde i denne forbindelse.
Inden næste nummer af Fanglinen udkommer vil de fleste både være på land igen. I
denne forbindelse vil jeg opfordre til, at
alle der deltager i fællesoptagningerne
hjælper hinanden til alle er oppe. Det er en
selvfølge at alle sørger for at stativer og
vogne er klar dagen inden de skal bruges.

I starten af sommeren blev de nye el/vand
standere sat op og de ser ud til at fungere

KEGNÆS BÅDE
Vi sælger

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

•
•
•

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

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

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

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

Bestyrelsesmøde
ust 2007
den 21. aug
Fraværende: Ingen
1. Siden sidst og indgået post – Stig
a. Forslag om røgfrit klubhus
Bestyrelsen ønsker p.t. ikke at gennemføre ændringen (Siden bestyrelsesmødet er det blevet klart, at ny
lovgivning betyder, at uanset holdninger i bestyrelsen, så skal der være
røgfrit klubhus. Se notits andet steds
i bladet. Red.)
b. Bestyrelsesmedlemmer er fritaget
for kontingent – men ikke ifølge
vedtægter kontingentfritagelsen er
en omkostningsgodtgørelse og
fortsætter uændret.
c. Forslag om, at medlemmer fra sejlklubben giver en sejltur til fordel for
hjerteforeningen bestyrelsen bakker
forslaget op og lader initiativtagerne
arbejde videre med ideen
d. Der kommer regnvand i spildevandssystemet. Der nedsættes et udvalg –
Ole er tovholder + Peter, Stig R.,
Henrik, Lars M. og ny havnemester
Per Rosenberg tilbyder at holde kursus
i navigation med prøve til duelighedsbeviset. Skal foregå over 18 aftner.
Der holdes velkomstaften for nye medlemmer. Stig N. + Bjørn arrangerer.
Bestyrelsen bakker op.
2. Havnemester – Stig N
Carl har sagt op som havnemester –
Frede Schmidt vil gerne overtage
opgaven. Bestyrelsen bakker op
omkring Frede som ny havnemester

3. Regnskab – Bent
Likviditeten er p.t. ok. Ekstra brodepositum opkræves snart.
4. Ændringer i medlemskartotek Helle
Nye medlemmer: Palle Andreassen og
Dennis Dalgaard Laursen
Ændringer: Ole Jensen fra passiv til
aktiv
5. Opdatering af deltagerne i de forskellige udvalg og arbejdsplaner –
Helle
6. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene
Kapsejladsudvalg: God sæson indtil nu
– dog 2 løb aflyst p.gr.a. henholdsvis
for meget og for lidt vind.
Webmaster: Ny struktur til hjemmesiden på vej.
Fanglinen: Der er kommet meget stof i
løbet af sommeren. Det er rigtigt dejligt. Giver læseværdigt klubblad.
Pladsudvalg: Snart optagning af både –
primo oktober. Igen ved Henning. Priser uændret. Traktor kan kun køres af
bestemte medlemmer. Listen findes i
traktoren.
Juniorudvalg: GP stævne i maj var stor
succes. Mange deltagere og positive
tilbage meldinger fra deltagere. 8.-9.
september har vi kredsstævne. Klubmesterskab den 22. september. Igen i
år planlægger vi vintersejlads - hos os
indtil jul og i Sønderborg derefter.
5

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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Købt nye flydebroer – de brugte fra
roklubben. 10 nye sejlere i denne
sæson.
Broudvalg: Vi er meget tilfredse med
standerne. Sikker havn – der opsættes
redningsstandere
Festudvalg:. Standerfest aflyst p.gr.a
manglende tilmelding. Turen til Mjels
Vig blev dog stor succes. Nu er tur til
Fahrensodde på trapperne. Stander
strygning lørdag den 6. oktober 2007
Klubhusudvalg: Vandskade. Gulv, døre
m.v. Vi må se hvor galt det er, når det

hele er tørt. Forretningsudvalget tager
en beslutning vedrørende nyt gulv m.v.
7. Eventuelt – Stig
Ikke noget under dette punkt.
8. Godkendelse af protokol - Stig
Protokollen godkendt.

MARINA
T
OFT-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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DUELIGHEDSBEVIS
Så er chancen her for at tage duelighedsbeviset
i vores egen klub.
Undervisningen foregår hver tirsdag vinteren
igennem med start den 23. oktober. I alt 18
tirsdage vinteren igennem.

Undervisere
Teori: Per Rosenberg
Praktisk: Anker Hansen
Tidspunkt og sted:
Tirsdage 19.00 – 21.45 i klubhuset i Gråsten
Pris:
1500 kr. for medlemmer af GS og andre søsportsklubber, som vi samarbejder med.
2000 kr. for ikke medlemmer.
Herudover må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer og prøveaflæggelse.
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Per Rosenberg på mail
pr@kfn-keramik.dk eller
telefon 74 65 10 39 (bedst aften).
Tilmelding: Per Rosenberg
Indtægterne fra kurset går ubeskåret til
GS juniorafdeling (fratrukket udgifter til
undervisernes materialer).
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HALLEN!
HUSK ansøgning om ledig halplads:
Ansøgning skal foretages skriftlig, eller
pr. mail til haludvalg v. Jens Peter Skov
Sidste frist for ansøgning er 14. september 2007
Interesserede vil blive optaget på en venteliste.
Venlig Hilsen
Jens Peter Skov

Fælles optagning af både
alle lørdage i oktober 2007
Skriv jer på listerne i klubhuset.
OBS: Det forventes, at bådejere hjælper
hinanden med at få bådene op, så det
kan gå hurtigt og uden problemer.
Stativer og vogne skal være klar og
placeres efter pladsformandens
anvisninger.
Henrik Holowna
Pladsudvalget
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• 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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Røgfri indendørs faciliteter
Den nye lov om røgfrie miljøer trådte i kraft den 15. august 2007 med stor
betydning for idrætslivet. Det er nemlig forbudt at ryge i klubhuse, klublokaler
og haller.
Den nye lov om røgfrie miljøer er en minimumslov. Det betyder, at den enkelte
kommune, idrætshal eller forening kan beslutte at gøre en ekstra indsats og
lave regler, der er strammere end lovgivningen. Reglerne skal både forebygge
at brugerne af faciliteterne bliver generet af røg og sikre, at børn og unge færdes i miljøer, der støtter dem i ikke at ryge.
Loven tages op til revision i 2010.
Stig Nissen
Formand

Invitation: standerstrygning
Lørdag den 6. oktober kl. 13.00

Stander ned
Gratis pølser og 1 vand eller sodavand
Ingen tilmelding
Vel mødt

festudvalget
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INDBYDELSE TIL

KLUBMESTERSKAB
lørdag d. 15. september 2007, med efterfølgende spisning

I år vil vi igen - ved fornøden tilslutning - arrangere fælles spisning kl. 18.00 for skipper
& gaster samt ikke mindst

koner, kærester eller ledsagere.
• Tilmelding til selve sejladserne er ikke nødvendig - deltagere i onsdags sejladserne er
automatisk tilmeldt - MEN - husk at tilmelde jer senest onsdag d. 12. september på
opslag i Klubhuset eller via E-mail til undertegnede, hvis I ønsker aftensmad kl. 18:00
samt gratis morgenkaffe og rundstykker til skippermødet kl. 8:00!
• Skippermøde med gratis kaffe og rundstykker kl. 8:00.
• Broen åbner kl. 9:15 (specialaftale med broen)
• Vi forsøger at gennemføre 3 sejladser:
1. Up/Down iht. til program for onsdagssejladser, med start kl. 10:00.
2. Up/Down iht. til program for onsdagssejladser, med start umiddelbart efter 1. sejlads.
3. Distancesejlads iht. til program for onsdagssejladser med respit start umiddelbart
efter 2. sejlads. Startprocedure (6, 5, 4 og 1 min. samt startskud) kun for første båd!
Ved skippermødet udleveres lister med starttidspunkter.
• Der er præmie til bedste placering overalt (Klubmester) samt bedste placering pr. løb
"Årsløbsvindere" Ved begge kategorier indgår foruden de 3 sejladser lørdag også de 5
bedste placeringer fra onsdags sejladserne.
Pointberegning iht. lavpoint systemet. (1. plads = 1 point, 2. plads = 2 point osv.) Ved
pointlighed er de 3 sejladser lørdag afgørende. Ved skippermødet udleveres resultaterne
for onsdagssejladserne. Kun både som har deltaget minimum 5 onsdage samt lørdag
ved klubmesterskabet, kan komme i betragtning som Klubmester og "Årsløbsvindere"
• Præmieuddeling lørdag aften under fællesspisning. (Opnås ikke fornøden tilslutning til
spisning, uddeles præmier i klubhuset efter sidste sejlads).
Sejladsudvalget 2007.08.22. Poul Fribo
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GS pinsetræf 2007 i MjelsVig
startede for os torsdag den 24-05-2007
La Mouette satte kursen mod MjelsVig
torsdag middag. Planen var at sikre, at
alt klappede i MjelsVig havn. Tilmeldingen havde dette år været overvældende, hele 64 personer havde anmeldt
deres ankomst og det begyndte langsomt at ligne en større succes. Vi var
tilsyneladende meget heldige med vejret, solen skinnede fra en skyfri himmel og temperaturen nåede over 24
grader!
Som tidligere nævnt var der tilmeldt 64
personer så det var noget af et tilløbsstykke, alt skulle gerne klappe ved
modtagelsen af de mange GS sejlere.
Erik Pedersen, fra "Wildlife", som havde lovet at tilrettelægge samt være turleder på en kulturel vandretur, kom
nogle timer senere end os. Han var helt
alene og Birgit serverede kaffe og brød
ombord på La Mouette. Skipper
"ensom" blev spurgt om ikke han ville
blive til aftensmad! Han takkede
høfligt "nej tak", han have lavet sig en
lille pizzeria ombord på Wildlife med
ham selv som den sorte arbejdskraft.
Jeg mente, at det var noget mærkelig
noget at spise de der papkager, men det
var skipperen dybt uenig med mig i og
vi lod diskussionen hvile. Noget senere
kaldte en mild herrestemme på mig,
det var Erik som bad mig komme
ombord. Da jeg havde entret "Wildlife"
bemærkede jeg straks, at der var lidt
pizza på en meget stor tallerken og
efter pizzaens runding at dømme så
havde den været på størrelse med baghjulet på en traktor. Der lå to sæt knive
og gafler, et brugt og et rent, herudover
var en flaske rødvin åbnet. Nu forlang-

te Erik sgu at jeg skulle smage på
resten af pizzaen. Jeg lod mig overtale,
forsigtigt nippede jeg til pizzaen, men
kun fordi jeg havde lært, at man ikke
må bære gæstfriheden i land. Den
smagte bare rigtig godt og gaflen ændrede forsigtigt sit tempo, om Erik
bemærkede det er lidt uklart, men jeg
tror det ikke. Han ønskede dog min
mening og med al den beskedenhed
Esbjerg nu engang har lært mig, måtte
jeg erkende, omend temmelig forsigtig,
at pizzaen godt kunne spises. Der var
jo ingen grund til at sige alt for meget
"vel"?
Birgit kom ombord og straks åbnede
Erik et karton vin ved navn " Marys
Rock". Selskabet var glimrende, tiden
fløj og pludselig var Eriks store vinkarton tom, men behændigt flåede han
"fisken" og fik vinblæren ud i det fri,
hvorefter blæren med stor behændighed blev vredet grundigt, belønningen
blev et par ekstra pæne sjatter.
Vi var blevet enige om, at vi ville samle de ankomne til en hyggesluder
kl.19.00. Da alle var samlet kom Kari
& Peter, ejerne af MjelsVig Havn, samt
en dansktalende tysker og tilsluttede
sig selskabet på grillpladsen.
Flere af os så også solen stå op fredag
morgen, om det så var fordi vi gik tidlig i seng og derfor stod tidlig op eller
fordi vi kom meget i sent i seng, vil jeg
overlade til læserens egen fantasi.
Fredag den 25-05-2007
MjelsVig Havn havde anmodet os om
at opsætte et større telt til brug for
sommeren, det gav mig anledning til at
13

holde denne tradition i hævd lidt endnu. Nogen vil sikkert påstå at traditionen er lidt "konservativ" når vi nu ikke
selv skulle bruge teltet i år, men
arbejdshyggens pauser styrker trods alt
fællesskabet.
Seigneur Directeur-tente Peter Wettengel var jo tilmeldt, dermed var det bare
at vente på, at han anløb havnen. Da
han ankom forlangte han prompte en
kasse fyldte blikdåser med på opgaven
og efter en anseelig række pauser, stod
der pludselig noget teltlignende på
plænen. Johan havde været inde i
Langballig for at sikre, at vi ikke løb
tør for blikdåser foreløbig.
I løbet af dagen var der ankommet ret
så mange både, vi planlagde at samles
omkring grillen ved 19.00 tiden. Forinden have Peter og jeg slæbt stole og
borde ind i klubhuset og damerne havde pyntet bordene med vilde blomster.
Der var rigtig fyret op til årets fortræffelige festlighed.
Mit mål var at sikre, at grillaftenen for
enhver pris skulle blive en succes for
alle, og at der ikke manglede noget af
det - som andre havde. Grillen blev
tændt og der kom det herligste grillmad ud af anstrengelsen. For mit
vedkommende
havde livet medført lidt begrænsninger, der måtte
desværre
ikke
længere stå "fedt
1111" på hagen.
Snakken
gik
lystigt, Birgit havde taget whisky og
diverse med i land,
hun havde planlagt
at
forsamlingen
14

skulle have en Irish Coffee ellers fik vi
nok aldrig kvalt flaskens indhold. Men
flere ville have mere end en Irish Coffee, derfor måtte områdechefen fra GS
"Prins Henrik" ombord og hente en af
sine malt whiskyer. Efter billederne at
dømme fik han fik selv snuden godt
dyppet i Irish Coffee. Jeg prøvede
under hele ceremonien at være lidt
solidarisk og kom diskret lidt flødeskum i min rødvin. Pludselig begyndte
Lissy at antyde, at jeg vist nok snød.
Rødvinsdråberne omdannede selvsving
til velsving….
En eller anden spildte et 1/2 glas rødvin på bordet. For at forhindre at havebordet tog skade satte Ulla sin håndkant ned på bordpladen og med håndkanten fejdede hun alt vinen udover
Poul som sad på modsatte side, desværre havde han ikke fået sit gummitøj
på den aften. Men Ulla syntes ikke at
det var nok og truede derfor med at
hælde resten af den vin som var i glasset ned over den dybt chokerede mand.
Birte udbrød forskrækket – "nu er det
nok, anvend ikke kostbare vindråber på
den måde"!
Næsten samtidig var der en dame som

kom til at ryste meget på hånden i den
østlige ende af bordet og alt det rødvin
som var i glasset fløj over på den
anden side af bordet og landede på en
nydelig dame i hvide bukser og lys fleecejakke – hendes mand Erik Pedersen
udbrød: "Det var ligegodt s….., det er
hendes nye fleecejakke". Fordi han sad
ned kunne han ikke se, at hendes hvide
bukser lignede en mariehøne. Konen
tog det ret køligt og sagde: "jakken er
da gammel". Men det blev vi blev ikke
klogere af, måske kan kvinder finde på
at sige at noget forholdsvis nyt er gammelt, hvis der er noget nyt i sigte.
Måske var det aftalt spil mellem de to
veninder, man kan aldrig vide.
Vi mænd vil ellers gerne lære vore
kvinder at overleve uden tøj, sjovt nok
viser en række undersøgelser i øvrigt,
at tøj ofte holder længere end parforhold. 1000 kvinder i 10 byer er blevet
spurgt. - Nogle af disse mener, at klæder skaber personligheder, men det rigtige tøj synes også at kunne erstatte
ægtemænd.
Som læseren sikkert kan fornemme, så
gik snakken ganske lystigt og der blev
hygget til et eller andet tidspunkt før
næste morgen kl.09.00. Man skal jo
passe på ikke at berette alt, lysten til
selv at opleve en sådan tur skulle jo
nødig kunne afløses af en turberetning.
Tro mig når jeg skriver, at vort pinsetræf i MjelsVigs smukke naturomgivelser giver grobund for mange særlige
oplevelser, også i de kommende år.
Det er inspirerende, men ikke nytænkning for Festudvalget, når vi løbende
forsøger at skabe et klart sammenhæng
mellem medlemmernes forventninger
og vort udvalgsarbejde. Udgangspunktet for denne tese er, at den største ressource til at forbedre klublivet findes i

medlemmernes hjerter og sind. Under
de rigtige betingelser er denne ressource næsten uudtømmelig, ingen intern
evaluering berettiger nogen som helst
til på forhånd at ekskludere den støtte,
retledning og vejledning som har sit
udspring hos dem.
Udvalgets indsatsevaluering indebærer
dybest set, at man må gå klubsubkulturen efter i sømmene. Gør vi nu også
det, vi tror eller det medlemmerne
ønsker at vi skal gøre, eller overhales
vi langsomt af anden kultur? En forenings socialøkonomi skal administreres
som var det et fint urværk.
Lørdag den 26-05-2007
D-dagen oprandt og den startede kl.
10.00 med et orienteringsmøde også
kaldet "Grøn Lanterne møde". Om
aftenen Kl. 19.00 skulle de allierede
GS sejlere indlede "operation vildsvin", udrustet med skjold, kniv og gaffel.
Vi mødtes i klubhuset kl.10.00 hvor
festudvalgsformanden skulle briefe de
mange ankomne. Ved en lille forfriskning blev alle budt hjertelig velkommen, hvorefter hele selskabet blev
grundigt instrueret om de kommende
dages indsats og strabadser.
Under mødet fik en gammel sejler problemer med sine smagsløg, "han hældte en Slots Pilsner ned", men forstod
ikke, at Slots øl skal smages med både
næse og mund. I første omgang skal
aromaerne smages via næsen. Lugtesansen skal aktiveres ved at snuse ind
og ud i korte stød. Dufter øllet af humle, blomster, korn, malt, krydderier,
frugt og bær eller ligefrem som en
nystrøgen tændstik? Vi kan lugte op til
10.000 forskellige aromaer hvis smagsløgene ikke er forstyrret af en lang
15

sig et trefoldigt hurra for den fine
præstation, hvorefter
han undslap en bortførelse.
Hvis Statsministeren
efterlyser sammenhængskraft i det
danske samfund, så
burde han deltage

række andre ligegyldigheder. Nå, jeg
må vist undlade at træde mere i det…
Klokken er 19.00 og tropperne er samlet til "operation vildsvin".
I festudvalgsformandens velkomsttale
indgik der, at klubformanden havde
ringet og ønsket alle deltagerne en rigtig god weekend.
Der blev gjort tegn til, at "operation
vildsvin" skulle iværksættes. Geled vis
blev angrebet sat ind, tilmed havde
ingen glemt deres "udrustning". Johan
Rasmussen meddelte tørt, at næste
gang ville han absolut ikke sidde sammen med mig, fordi det medførte at
hans geled kom sidst i kamp. Efter at
have overlevet forbarmer han sig nok
"lidt".
Det grillstegte vildsvin smagte fortræffelig og Detlefs Grillstegning i Guderup skal derfor have den største tænkelige ros, dels for deres fremkommelighed og samarbejdsvilje, men selvfølgelig også for det fantastiske kød og ikke
mindst det lækre tilbehør.
Mad var der mere end nok af, flere var
oppe både to, tre og fire gange, den
pæne rest kød der var tilbage efter
angrebet blev bortført på lovlig vis.
Den medfølgende slagter indkasserede
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når GS afholder sit årlige pinsetræf,
"her ville han opdage, at det ikke er så
ringe endda".
Søndag den 27-05-2007
Kl. 10.00 skulle Erik Pedersen optræde
som naturvejleder på den af ham planlagte "kulturelle vandretur". Før vandreturen indledte Erik med en detaljeret
orientering omkring egnens udvikling.
Her fik enhver natur- og historieelsker
sine lyster vækket. Erik bragte os i tankerne tilbage til 1900 tallet og førte os
mesterligt tilbage til nutiden. På vejen
til nutiden lærte vi en Herremand og
hans egn at kende. Efter at være bragt
tilbage til nutiden var tiden inde til
spadsereturen om den indvundne sø.
For at deltagerne ikke skulle dehydrere
under turen var det vigtigt at de fik den
mængde vand, som passede til den
enkeltes kropsstørrelse "svarede til ca.
33 cl. Pr 10 kg kropsvægt". Vi havde
slet ikke vand nok med. Derfor måtte
vi ty til en Dr. Nielsen medicinering,
sukkerbalancen blev klaret ved indtagelse af slik. Det var en herlig solrig

formiddag. Indhyllet i egnshistorier,
fauna og dyreliv var denne dag også
med til at gøre træffet til noget ganske
særligt "tak for det Erik".
Vejrmeldingen for mandag var ikke
verdens bedste, sagde Johan Rasmussen, og derfor forlod en del både fejlagtigt det smukke område, det gav mig
lejlighed til at indlede en ny forhandling med Kari omkring klubhus lejen.
Den nye aftale indebærer, at GS har en
lejedag til gode i MjelsVig klubhus.
Sidst på eftermiddagen forlod Børge
Hansen sin båd. Iklædt vaders og
fiskestang bevægede han sig over på
den nordlige side af søen. Efter at have
fluefisket en stund fangede han en flot
havørred på et par kilo. Den blev
behørigt fileteret og derefter grillet –
gavmildt delte Børge ud af dyret. Det
kunne jo undre, at den skulle fileteres,
nu vi var tilvænnet hele grillstegte dyr.
Fisken smagte pragtfuldt, måske særlig
godt nu da alt var vel overstået.
Mandag den 28-05-07
Dagen startede ved at vi vågnede op til
lyden af de mange smukke fugle lyde,
som til tider blev overdøvet af gøgens
forunderlige kukken. Gøgen, forståelig
nok, har med sin skjulte adfærd gjort
sig til en central fugl i folketroen.
Når tågen engang lettede, havde vi
besluttet at sejle til "Verdens Ende"
hvor vi har lejet en ekstra bådplads.
Ikke for at forlade GS men for at sikre
os et vinteropbevaringssted. Området
vi har overvintret på de sidste mange år
er yderst eftertragtet og repræsenterer
et pænt tocifret millionbeløb og det
formodes kun at være et spørgsmål om
tid, før området afhændes.
Da vi stod ud af havnen var der fortsat
nogle GS både tilbage, de fleste var

dog i gang med at forberede sig på
sejladsen. Da vi nærmede os den første
bøje fik vi øje på Børge Bak Hansen
som stolt løftede en stor havørred op af
sin fisketaske, det kunne jo ikke være
den fra dagen før, for den gik vi jo
fortsat rundt med i mavesækken..
Vi kørte til Esbjerg fyldt med glæde
over at have været sammen med så
mange søde mennesker og det havde
været rigtig sjovt og et meget succesfyldt pinsetræf.
En slanketur havde det nu ikke været,
måske var vægten bare blevet møg sur
på mig og hævnede sig ved at vise 11⁄2
kilo mere, end da jeg efterlod den torsdag morgen. Nåe ja, det kunne måske
være batterierne som var blevet opladet
af luften, der er vist ingen grund til at
skifte dem "vel". En velmenende sød
dame havde nu også kikket på min tallerken lørdag aften og set mig dyb i
øjnene og sagt "hmm skulle du måske
ikke passe lidt på…..?"
GS medlemmerne var blevet rost i
MjelsVig, fordi de altid optrådte pænt
og ordentlig, "tro mig" det var en stolt
festudvalgsformand der lyttede på denne pæne omtale.
Festudvalget ønsker de tre klubkammerater som i sidste øjeblik måtte melde
fra "alt det bedste".
Slutteligt skal jeg på festudvalget vegne, takke de mange klubmedlemmer
for den fine opbakning i 2007, hvor I
gjorde "GS pinsetræffet " til en af
klubbens største og mest hastig voksende succeser. Nå nu må jeg vist hellere stoppe inden det bliver til en hel
bog.
Fortsat god sommer
Leo Bergsted Mortensen
Festudvalgsformand
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GLADE OPLEVELSER!

GS´s berømte grill træf.
Af Leo Bergsted Mortensen

Træffet begyndte reelt for os i Langballigau den 06. august på en af vore
sidste feriedage. Elsebeth ringede og
spurgte om ikke vi skulle have et
opslag i klubhusvinduet, selvfølgelig
skulle grilltræffet annonceres i klubben. Vi lavede en hurtig deal, jeg skulle udvikle et eller andet på computeren
for derefter at maile det til Elsebeth,
som så skulle købe noget karton til at
klistre min information på og derefter
hænge den op.
Der skulle også træffes en aftale med
havnefogden nede i Fahrensodde, men
hans telefonnummer lå i Esbjerg. Havnefogden i Langballigau sagde:" jeg
kender ham, kom med Leo, vi ringer
fra mit kontor", og på et par minutter
var aftalen syet sammen.
Den 24 august hen på formiddagen forlod vi Esbjerg og var fremme i Gråsten
ved middagstid. Vi havde 100 l. diesel
med som skulle hældes på tanken før
afgang, den blev næste fuld. Inden ferien have vi tanket 200 l. dermed fik vi
et billede af vores diesel forbrug på
182 sømil uden sejl - vel at mærke. Alt
medens jeg tankede de 100 l. tænkte
jeg på den motorbådsejer vi havde truffet i Fåborg, jeg havde faktisk overvejet at skifte til en større motorbåd. Men
jeg gik kold da han fortalt mig, at hans
forbrug ikke var så overvældende stort,
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det lå mellem 35 l. og 40 l. i timen.
Måske er jeg bare lidt sensitiv, når det
drejer sig om forbrug.
Da vi løb ud af Gråsten for at gå gennem broen kl.13:00, og kom rundt om
hjørnet, så vi en båd drive rundt med et
stramt tov hængende fra for til agter.
Jeg siger til Birgit, at vi vist hellere må
advare ham, men av, det var allerede
for sent, han havde fået sin forreste
fortøjningstrosse i skruen. Han vidste
det bare ikke, for han stod og prøvede
på at starte den stakkels motor, alt
medens han højlydt brokkede sig. Vi
fik tyskeren slæbt ind til Toft på trods
af, at der kun var 6 minutter til broen
åbnede.
Da vi anløb Fahrensodde fredag eftermiddag efter at have rundet vidunderlige Flensborg, blev vi modtaget af
Skipper Erik fra Wildlife som fortalte,
at bådene Maren og Monic var ankommet, så han spurgte om ikke vi skulle
start grillerne i aften – selvfølgelig
skulle vi det, weekenden stod jo i grillens tegn. Derefter gik jeg op for at orientere havnefogden om vores ankomst.
Jeg traf skipperen fra Monic og han
spenderede staks en cola, mælk havde
han vist ikke ombord. Snakken gik
lystigt selv om han var lidt mat i sokkerne efter weekendens mandetur. Lidt
kedeligt, at Fahrensodde endnu ikke

har fået et IT netværk etableret, således
at sejlerne kan hente deres mails.
Nogen af jer læsere vil sikket tænke,
sikke noget pjat, men vi kan nu heller
ikke være enige om alt. F. eks medens
vi lå nede i Kapplen, havde jeg på en
regnvejrsdag snurret en hjemmeside
sammen, på denne måde blev en kedelig regnvejrsdag til en hyggelig og
meningsfyldt dag fyldt med design og
tekst kreativitet.
Fredag aften var vi 12 og kunne derfor
knibe os sammen og grille under halvtaget, men der var trods alt godt fyldt
op. Det blev en lystig aften båret frem
af glade mennesker der kun var kommet for at hygge sig. Det kan være en
kunstart at græde i kor, men det langt
sjovere at glædes i kor, tilmed smitter
glæden. Tja, vi søger jo alle hen til det
sted hvor folk leer og har det sjovt,
mangt en tysker stoppede forundret op
og sagde "mojn" til de leende GS,ere.

version af ’barbecue’ anvendes normalt
i dag som et generelt udtryk for alt det,
der har med dét at grille at gøre såsom
selve grillen, tilberedning af maden på
grillen og så selvfølgelig selve måltidet.
Lørdag kom GS bådene dryppende, vi
havde ellers talt om, at der nok ikke
kom så mange på grund af vejret, men
vi blev 27 mennesker. Kromutter afleverede sin personlige nøgle til mig, for
inde i hallen står klubbens borde, bænke og grillen opmagasineret.
Vi lavede plads til 30 personer, vi ville
ikke tages med bukserne ned hvis der
skulle komme flere. Det var annonceret
at grillen skulle tændes kl. 19:00, via et
"lokalforslag" blev det hurtig ændret til
kl. 18:00. Holger var kommet som ros-

Grill-fænomenet går flere hundrede år
tilbage, men teorierne om oprindelsen
er mange. Ordet "Barbecue" stammer
sandsynligvis fra det franske udtryk
’barbe á queue’, som betyder ’fra knurhår til hale’, hvilket kan betyde, at man
grillede hele dyret. Teriyaki betyder
netop "grillet" (teri) og "kylling"
(yaki). Det spanske ord ’barbacoa’ er
en version af det arawakcaribiske
udtryk ’brabacot’. Dette udtryk blev
opfundet af Taino-folket i Vestindien
til at beskrive en konstellation, der
bestod af pinde med et blad, hvori vildt
og fisk langsomt blev stegt over bål.
Spanske kolonister anvendte denne
form til at tilberede svinekød, og på
den måde skabtes ideen til den amerikanske udendørsgrill! Den engelske
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inen i pølseenden kl. 16:45 netop som
man havde aftalt at rigge til. Det gav
besætningen meget lidt tid til at gøre
sig klar til at grille, men de klarede det
nu med bravur. Vi andre følte os sikre
på, at der ikke kom flere gæve GS´ere,
nuvel der var nu heller ingen der havde
kurs mod havnen.
Jens Hohwü har jo fået sig en sød
hund. Lige før vi skulle i gang med at
grille stod han og talte og hunden havde fået ret så lang line, "nå ja det kender vi mænd ikke så meget til". Jeg
kunne næsten ikke få det sagt for bare
latter, men pludselig stod hunden med
hele sit kønne hoved inde i en plastikpose med pølser. Jeg fik dog advaret
dem på den anden side af bordet.
Svend Gram råbte næsten panisk: "nej
nej det er mine pølser"! Jeg nænnede
ikke at fortælle ham, at hunden havde
den ene i munden. Men det ærgrer
mig, at jeg ikke snuppede et billede af
hunden med hat og cigar i munden,
inden jeg advarede dem.
Der blev tændt fire griller, efterhånden
som maden kom på bordet forstummede latteren lidt, og gjorde det muligt
for mig at byde alle velkommen, samt
rose Peter Elektriker for at have
opholdt sig siddende i en stol ude midt
på broerne hele foråret. Sitting Bull fik
tak for sin indsat, selvom han havde
fyldt Fanglinens forside. Efter den
rosende omtale begyndte en eller
anden at synge - eller snakke: "Han
skal leve…" så var der straks et par
stykker som sagde: "Ja ja, der sgu da
ingen grund til at overdrive", "snakkesangs" stemmen forstummede – den
lød nu hellers ret sjov.
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I den østlige bordende gik det lystig til,
her blev der leet pjanket og snakket,
tja, "vitaminerne" flød. En unavngiven
rejste sig pludselig og troede sikkert, at
et par vinflasker var håndtaget på et
handikap toilet. Den røde væske fandt
en mere udsædvanlig måde at komme
ud af flaskerne på. De sidste to års pinsetræf blev rost, tja, næsten skamrost
og det blev bedyret, at man forventede
et arrangement af samme kaliber i
2008. Disse bemærkninger varmer
meget, og medvirker absolut til at gøre
arbejdet til en fornøjelse. På et tidspunkt blev vi truet ganske alvorligt af
en dame, hun mente, at én banans fire
sider var nok til et danseskørt. Skipper
Klaus fra "Maren" fik et kæmpe latteranfald som smittede store dele af bordet. Grete mente ikke at man burde le
af noget så alvorligt som et bananskørt,
nej "fantasierne" fejler ikke noget.
Søndag morgen stod vi op til en mild
vestlig brise på en 13-14 sm., og efter
at have inspiceret og ryddet det sidste
op på det område hvor vi havde grillet,
stod vi ud af Fahrensoddes hyggelige
omgivelser ca. kl.09:35 og satte kursen
mod Gråsten, og løb igennem broen kl.
11:00 fyldt med nye gode oplevelser,
det gjorde fortsat lidt ondt i lattermusklerne. Jeg mødte Klaus hjemme
på pladsen, han kom hen og sagde: Det
er længe siden jeg har moret mig så
meget som fredag og lørdag. Han fortsatte, det er ikke hver dag man har
noget at le af, derfor var det var en rigtig dejlig tur.
Jo, vi har en god og levende klub, hvor
meninger ofte brydes, for det meste
uden at det tærer på kammeratskabet.
Det i sig selv er ret imponerende, "og
et højt hurra for det".

NÅR UHELDET ER UDE:

På første række i Fåborg havn
Af Leo Bergsted Mortensen.
En større sejlbåd stimede ud af Fåborg
havn og fik sat sine sejl – derefter sejlede den mod Dyrborg og skipperen så
godt, at der kom en mindre sejlbåd om
bagbord, men skipperen holdt sin kurs
og farten bestemte sejlene. Han troede
at tyskeren som sædvanlig ville falde
af og gå agten om, med tyskeren holdt
kursen og ramte den noget større båd i
dens forende. Tyskeren blev ved sammenstødet slynget voldsomt rundt i sin
både og måtte på Hospitalet for at få
syet et par flænger i for- og baghovedet
– konen slap mirakuløst med en grim
forskrækkelse – man må håbe, at han
får hende med ud at sejle igen – men
her stopper jo mangt en dans.

Ambulancen og politiet var lynhurtigt
på pletten og bragte DC støder samt en
båre ombord på den lille sejlbåd.
Lægen var tilsyneladende i tvivl om
hvorvidt uheldet kunne være forsaget
af en blodprop. De arbejdede hurtigt og
professionelt, det var lidt imponerende
at se de tre arbejde sammen i et team.
Båden kunne ikke komme til kaj, men
lå uden på en flåde med noget gelænder, så vi andre sprang til for at hjælpe
båren med manden på land. DC-stød er
en elektrisk impuls der påføres hjertet
udefra gennem brystkassen gennem to
elektroder der holdes dels under det
højre kraveben og dels ned ved spidsen
af hjertet. Når strømmen går igennem
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hjertet får det hjertet til at stoppe med
de uregelmæssige og starte med de
regelmæssige sammentrækninger.
De hurtige sammentrækninger (flere
end 300 i minuttet) i forkamrene kan
sende et hjerte på så voldsomt overarbejde, at forkamrene ikke længere kan
trække sig ordentligt sammen. Hvis det
sker, kan der opstå klumper af størknet
blod i forkamrene. Der er risiko for, at
disse blodklumper kan følge den øvrige, naturlige gennemstrømning af blod
– og dermed føres rundt til kroppens
andre organer, herunder specielt hjernen. Hvis blodklumperne når til hjernen, kan de være årsag til blodprop i
hjernen Med det viste sig heldigvis, at
man ikke fik behov for DC støderen og
at manden kom tilbage efter et par
timer godt pakket ind i hovedforbindinger.
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Den mindre tyske sejlbåd fik lagt sit
bovspryd ned, med de skader det nu
medførte, den noget større sejlbåde fik
revet en m2 glasfiber op – det var en
større skade. Men man kunne prise sig
lykkelig over at det kun var materielle
skader. Det kunne have gået rivende
galt. Da der var kommet lidt ro på
gemytterne fik jeg forklaret skipperen
på den store sejlbåd, at han skulle lukke skaden med noget tape og plastik.
Dagen efter havde forsikringsselskabet
Lloyd allerede sagt, at de ville udføre
en nød reparation for at han kunne få
den sidste del af sejlsæsonen med sig,
jeg må nok erkende, at de ved hvordan
man tackler sådan en sag. Jeg har også
haft Lloyd for mange år tilbage og var
udsat for et motor havari – større service end deres skal man lede længe efter.

TAKT OG TONE

Uforskammet opførsel
i Fåborg havn 20-07-07!
Af Leo Bergsted Mortensen

Ved en af broerne lå der en ældre Halberg Rassy fra Kolding og en motorbåd, der var dog en tom plads imellem
dem. Medens jeg stod og talte med en
fra Sønderborg kom der en 33` motorbåd fra Sønderborg og begyndte at
bakke ind. Så begyndte ejeren af Halberg Rassy´en at råbe og skrige, at det
store skrummel af en motorbåd ikke
skulle ligge der, det var pladserne ikke
egnet til. Han skubbede motorbådens
agterende over i den anden båd alt
medens motorbådsmandens kone stod
forskrækket i forenden og skipperen
stod oppe på sin flybridge og chokeret
forsøgte at få sin båd bakket på plads.
Uden at værdige Halberg Rassy sejleren så meget som et blik, fordi han
befandt sig helt uden for pædagogisk
rækkevidde, sagde vi til motorbådsmanden, at han sagtens kunne ligge på
pladsen.

Så skabte Halberg Rassy ejeren sig
igen og sagde at de fendre svinede
hans båd til.
Da motorbådsskipperen senere på
dagen sammen med en sejler tog et
foto af Halberg Rassy´ens agterspejl
med bådens navn og spurgte efter sejlerens navn, fordi der ville blive skrevet en artikel om hans opførsel, bad
han så mindelig om undskyldning "en
tre gange", derfor nævnes navnene
ikke i historien.
Når båden uden besvær kan glide
ind mellem pælene, så er pladsen
bred nok! Motorbåd, sejlbåd
eller fiskerbåd vi skal
alle være her. Tilmed har vi
alle en fælles interesse
og det er at færdes
på vandet.

Det der irriterede sejleren var naturligvis motorbådens højde, som kunne
tage hans sol.
Da motorbådsskipperen langt om længe var sluppet igennem de forhindrende og voldsomme hænder, som skubbede ham over i den anden motorbåd,
hængte han sine nye store fendre ud.
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Bestilling af gratis Codan
Guard redningskranse!
Af Leo Bergsted Mortensen
Som led i projektet sikker Havn donerer Codan redningskranse og standere
til opstilling på lystbådehavne. Materiellet foræres til havne og klubber, der
ønsker at gøre en indsat for at højne
sikkerheden.
Standere og kranse anbefales opsat på havnens broer
og kajer med maksimalt 75
meters mellemrum. Der
medfølger en kasteline og
kransen er lige til at svømme ind i.
Standeren er af galvaniseret jern (60x40 mm) og har
for borede huller for nem
montering af øvrigt udstyr
såsom brandslukker, redningsstige og stage.
"Fadder"
Til opsyn med redningskransene skal der udpeges
en fadder, som skal have
udleveret en vedligeholdelsesinstruks.
Det er fadderens ansvar
løbende at holde øje med
at udstyret altid er i orden og klar til brug. Redningskransen har en levetid på
omkring 10 år. Linen holder fra 3-5 år afhængig af
hvor udsat udstyret hænger.
Sker der skade på udstyret
eller bliver det stjålet mel24

des dette til I Sikker Havn og der sendes noget nyt.
I aftale med Ole Rieck har jeg bestilt
nogle stykker til for at højne sikring af
Gråsten sejlklub.

Lavvande!

At vejret giver os udfordringer er der slet ingen tvivl om. Disse billeder viser en
havn med ekstrem lav vandstand. I november bladet af Fanglinen (2006) kunne vi
vise billeder, der viste hvor højt vandet havde stået med ekstrem højvande. Og
som vi alle ved betød det ny strøm på alle broerne. Lavvandet fik ikke umiddelbart
konsekvenser, men det er meget vigtigt, at alle bådejere fortøjer, så det er nemt at
slække fra broen. Og som om det ikke var nok med ekstrem højvande eller lavvande, så havde vi også lige en ordentlig gang vand fra oven som forårsagede vandskader i klubhuset. Alt sammen inden for samme år! Billederne her er taget af
Hans Jørgen Laustsen – tak for det!
Lisbeth Nissen
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Nyt fra
juniorafdelingen
3 juniorsejlere til Nordisk
Mesterskab 2007
3 unge sejlere fra vores
juniorafdeling var i
dagene fra d. 17. juli til
d. 24. juli med til Nordisk Mesterskab. Mesterskabet blev afholdt i
Kaløvig og Egå ved
Århus. Der deltog i alt
ca. 400 sejlere i mesterskabet.
Fra Gråsten Sejlklub deltog Hans Henrik Michelsen i Europa jolle, Trine
Hansen og Rasmus Michelsen i Zoom
8 Jolle.
Europa-jollerne startede med 3 dages
træningslejr, med Finn "Beton" Jensen
som træner. Det blæste nærmest en
"pelikan" under træningslejren, så for
mange var det nærmest en badeferie,
men formen blev da i det mindste pudset godt af.
Fredag d. 20. juli startede selve mesterskabet med "practice-race", hvor baneledelsen fik prøvet banen af. Det er
åbenbart kutyme at et sådan "practicerace" ikke bliver taget særligt alvorligt,
og denne eftermiddag var ingen undtagelse. Fredag aften var der åbningsceremoni på en skole i EGÅ – alle sejlerne kom gående med de forskellige landes flag – sejlerne var klædt i deres nye
flotte landsholdstøj - der blev spillet

nationalmelodier, holdt taler m.v. – alt i
alt en meget stemningsfyldt aften.
Lørdag d. 21. juli gik det så for alvor
løs – ja og nu begyndte vinden at drille
– enten var den der ikke, ellers drejede
den 180 grader så sejladserne måtte
skydes af ved topmærket. Vinden var
noget ustabil i alle 4 dage, så selvom
sejlerne var rigtig mange timer på vandet så nåede de ikke helt at få det antal
sejladser som var planlagt.
Hans Henrik blev nr. 32 ud af 62 deltagere, det var ganske tilfredsstillende,
da han var udtaget på en af de allersidste pladser. Rasmus og Trine endte
begge i den sidste ende af feltet, men
dette var faktisk også tilfredsstillende,
eftersom de begge kun har sejlet Zoom
8 jolle i kort tid.
Alle 3 sejlere og vi forældre der var
med som ledsagere havde en rigtig god
uge med gode oplevelser.
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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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GS har anskaffet 2

RS Feva XL joller

Dansk Sejlunion søsatte i foråret et nyt
jolle-projekt i form af 2-mandsjollen,
Feva XL, forhandlet af Børresen i Vejle
og støttet af tilskudsmidler fra rederiet
Torm.

Juniorafdelingen havde på dette tidspunkt just modtaget et sponsortilskud fra
Tuborgfondet, ganske vist "øremærket"
til køb af en laserjolle; men da vi syntes
så godt om projektet fra DS, fik vi lov til
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at konvertere tilskuddet til 2 Feva joller
og i stedet for at kunne sende én sejler på
vandet i en laserjolle, havde vi nu pludselig mulighed for at få hele 4 sejlere ud
at sejle for samme pris.
Jollen er udstyret med både storsejl (6,5
m2), fok (2,1 m2) og gennakker (7,0 m2)
og med sine 63 kg og 3,64 m i længden
og 1,42 m i bredden er den så stor, at den
udmærket kan sejles af 2 (ikke alt for
store) voksne personer; men endnu bedre
man kan som træner eller forælder fint
sejle ud i den med f.eks. én (eller to)
nybegyndere og i ro og mag sætte dem
ind i sejlads-teknikkens mange facetter.
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Indtil videre har vi haft meget sjov ud af
jollerne og de har bl.a. også deltaget i et
Sønderjysk Open og i sommerlejren i
ASC foruden, at vi har været på en inspirationsdag i Vejle. Derudover er der allerede oprettet en ordinær Feva-klasse med
en hjemmeside (www.fevaclass.dk) ,
hvor man kan følge med i de mange aktiviteter, der bliver igangsat for de allerede
over 100 Feva-joller, der indtil videre er
solgt til klubber i Danmark og alene i
Lillebælt Sydkreds har udover GS også
SYC, FYC, HSC hver anskaffet 2 joller.
Bent

Juniorafdelingen afholder

KLUBMESTERSKAB

Lørdag d. 22. september 2007 kl. 9.00

Vi starter med morgenkaffe. I forbindelse med morgenkaffen vil vi snakke om
den forgangne sæson og tage hul på planerne for sæsonen 2008.
Herefter sejles de sidste sejladser om
klubmesterskaberne i junior- og ungdomsklasserne.

Efter frokost bliver der som vanligt
dystet i jollerne med de voksne som aktive sejlere.
Husk derfor skiftetøj, da der traditionelt
er nogle der får brug for tørt tøj efter
sejladsen,

Juniorafdelingens
sejlere er flittige!
Udover de stævner og mesterskaber som der er skrevet om andre steder i bladet har
sejlere fra juniorafd. deltaget i :
Torm GP og Rang 1 i Skive – 28. og 29. april 2007.
Her deltog 2 A-optimister og 4 Zoom 8 joller
Sønderjysk Open i Sønderborg – 19. og 20. maj 2007
Her deltog i alt 18 sejlere fra Gråsten
Torm GP og Rang 3 i Kerteminde – 26. og 27. maj 2007.
Det var den traditionsrige Pinsetur til Kerteminde – her deltog 1
B-optimist, 2 A-optimister, 2 Europa-joller, 2 Laser-joller og
5 Zoom 8 joller
Torm Ungdoms Grandprix i Sønderborg - 2. og 3. juni 2007
Her deltog 3 Europajoller og 1 Laser jolle
Sønderjysk Open i Høruphav – 16. og 17. juni 2007.
Her deltog i alt 21 sejlere fra Gråsten.
JDM i Skovshoved og Torms Ungdoms Grandprix i Hellerup 18. og 19. august 2007.
Her deltog 1 A-optimist, 3 Zoom8 joller, 1 Europajolle og 1 Laserjolle.
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B - Træningslejr 2007
Træningslejren begyndte fredag eftermiddag, hvor vi alle skulle mødes ved klubhuset.
Vi var i alt 13 sejlere fra Gråsten, Sønderborg, Åbenrå og Dyvig.
Der stod sejlads på programmet fra første færd, så vi begyndte straks at gøre jollerne
klar, tage sejlertøj på og holde skippermøde. Til skippermødet lavede vi en navne leg
så vi vidste hvad alle hed. Navnelegen gik helt godt for de fleste af os sejlere men
vores 3 trænere, Søren, Marco og Kristian havde lidt svært ved at huske alle vores
navne.
Skippermøde

Efter skippermødet
tog vi ud på fjorden
hvor vi skulle sejle
efter tiklers, hvilket
ikke var helt nemt,
da der ikke var så
meget vind.
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Efter en god dag på vandet var
vi alle blevet godt sultne så
heldigvis ventede min mor
med pølsehorn og kage i klubhuset.

Om aftenen gik vi først
lidt rundt og kedede os,
men så kom min far
med to bærbare computere, min playstation og
nogle af mine spil.
Det hyggede vi os med
det hele aftenen indtil
klokken ti, hvor vi skulle sove så vi kunne være
friske til næste dag.
Næste dag stod vi allerede op klokken otte for at spise morgenmad så vi kunne komme tidlig ud at sejle. Vi skyndte os at rigge vores joller til så vi kunne samles til skippermøde. Vores trænere ville have os med ud på fjorden igen, hvor vi skulle træne
starter og mærke rundinger. Der var ikke særlig meget vind så vi havde lidt ventetid
derude, men til sidst kom der dog lidt vind så vi kunne begynde.
Senere sejlede vi lidt indad og lå uden for sejlklubben. Vi fortøjede alle bådene til en
følgebåd og så sejlede vi lidt ræs i de 2 gummibåde.
Om aftenen hyggede vi os igen med at spille playstation, computer og så film.
Næste dag stod vi igen op klokken 8 for at spise morgenmad og smøre madpakker for
vi skulle spise ude på vandet. Der var meget vind den dag så det var svært at holde
jollen, men vi havde det sjovt.
Efter en lang weekend med masser af sejlads på programmet var vi alle godt trætte, og
jeg tror alle tog glade hjem med en masse ny inspiration til den nye sejlsæson.
Mange sejlerhilsner
Malthe Chemnitz Borup
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Torm Junior Grandprix
stævne i Gråsten
I week-enden 12 – 13 maj var Gråsten
Sejlklub vært for et landsdækkende
stævne for optimist- og Zoom8 sejlere.
Der var tilmeldt ialt 240 joller fordelt
med 134 A-optimister, 63 B-C-optimister(sølvfelt), 40 Zoom8 og 3 Hobie
405. Fra Gråsten sejlklub deltog 14 sejlere.
For A-optimisterne og Zoom8 var
stævnet en del af udtagelsen til VM,
EM og NM.

Stævnet i Gråsten var det andet af tre
stævner, hvor de to andre er afviklet i
Skive og Kerteminde.
Sejladserne blev afviklet på tre baner,
hvor de to var placeret på fjorden og
den sidste i noret. Vejret var med os, så
sejladserne blev afviklet under gode
vindforhold. Det blev til 6-7 gode sejladser for hver klasse. Sejladserne blev
startet til tiden og afviklet godt, som vi
heldigvis har for vane i GS . De mere
Travlhed med klargøring af
joller på jollepladsen.
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Joller i massevis på vej op i slæbestedet

end 70 der velvilligt stillede op som
hjælpere på vandet og i land kom fra
hele Lillebælt Sydkredsen, dog selvfølgelig flest fra GS, hvor vi også nød
godt af flere seniormedlemmers hjælp
til afvikling af stævnet.
Stævnet fik flot opbakning fra sponsorer med Nordea og Sydenergi som
hovedsponsorer. Også sejlklubbens
naboer udviste stor hjælpsomhed. Som
ved sidste års to store arrangementer,
stillede BHJ igen areal og toilet faciliteter til rådighed, så der kunne indrettes en mindre campingplads til ca. 80
familier og Gråsten Truckservice og
kommunen hjalp med parkeringsareal.
Forplejningen af de mange hjælpere
fandt sted i den store hal, og her havde
en gruppe seniormedlemmer gjort et
stort arbejde med at rydde op og feje,

så hallen kunne omdannes til et hyggeligt spise- og opholdsområde
Også området foran hallerne blev ryddet for bådvogne, og en del bådvogne
blev flyttet til kommunens materielgård for weekenden, for at skaffe mere
plads til de mange gæster og deres joller.
Efter stævnet har vi modtaget mange
positive tilbagemeldinger fra stævnedeltagere, både for de gode faciliteter
Gråsten Sejlklub kan byde gæsterne,
og også for måden hvorpå stævnet blev
afviklet.
Fra juniorafdelingen vil vi benytte lejligheden til at sende en stor tak til de
mange der hjalp til og var med til at
stævnet blev en succes.
Svend Hansson
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