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Formandens
side
MASSER AF AKTIVITETER!
Sommeren er ved at være slut – og dermed
også for mange en rigtig god sommer med
gode ture på vandet. Men endnu er bådene
ikke taget op og vi mangler da heldigvis
også at afvikle klubmesterskaberne både
hos seniorer og juniorer. Der er virkelig
gang i den i klubben – rigtig mange gode
initiativer sker rundt omkring. Der har
været god tilslutning til de traditionelle
arrangementer og der er kommet nye til.
Dette nummer af Fanglinen afspejler på den
måde godt livet i en aktiv klub. Juniorerne
har deltaget flittigt i stævner sommeren
igennem og vi har haft 2 deltagere, Søren
og Trine, med til Nordisk Mesterskab i
Zoom 8. Klubben har igen været vært ved
et Sønderjysk Open, men ellers har vi i denne sæson ikke haft de store landsdækkende
stævner i vores klub. Det har været en
udfordring for flere af udvalgene at få sig
organiseret og det gælder især pladsudvalget og festudvalget. Pladsudvalget har altid
haft mange medlemmer tilknyttet, fordi der
simpelthen er mange opgaver i udvalget.
Pladsudvalget har gennem sommeren holdt
flere møder og der er en god vilje i udvalget
til at løfte opgaverne. Flere har igennem
sommeren ydet en ekstra indsats. Festudvalget er også i fuld gang med at organisere sig
og også her er der både vilje og energi til at
få gennemført såvel nye som de kendte
aktiviteter. Som noget nyt gennemførte
Seniorteamet i samarbejde med festudvalget en tur til Langballigau – og der er flere

gode ideer til nye arrangementer på vej. Det
bliver f.eks. spændende om det lykkes at få
gennemført en ”dametour” til næste sejlersæson. Sådan som jeg har hørt ”damerne”
reagere på opfordringen, så er der gode
chancer for, at det kan blive til noget. I
bestyrelsen har vi sat arbejdet i gang med at
udarbejde en virksomhedsplan og den 3.
november er der afsat tid til et langt møde,
hvor de enkelte udvalgsformænd fremlægger deres arbejde. I forbindelse med
standerstrygningen den 25. oktober har
klubhusudvalget og festudvalget besluttet,
at der skal holdes en fest, så vi kan fejre
klubhusets 40 års jubilæum. I sidste nummer af Fanglinen kunne vi læse Ib Funders
veldokumenterede beretning om, hvordan
det gik til, at vi fik vores klubhus. Jeg
håber, at mange vil komme og få en hyggelig aften ud af det i forbindelse med standerstrygningen.
Og endnu en ting vi kan glæde os over er de
positive tilbagemeldinger fra gæstesejlere,
som vores havnemester Frede får. Gæstesejlere nævner blandt andet, at det er rart, at vi
har ordentlige baderumsfaciliteter. Så
måske rygtes det blandt sejlere, at der er
godt at være her – i hvert fald har besøgstallet været tilfredsstillende i år.
Stig Nissen, Formand
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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

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
den 26. maj 2008
Afbud
Helle, Frank, Peter
Bjørn deltog i mødet som repræsentant
for pladsudvalget.
1. Siden sidst og indgået post – Stig
Ingen indgående post udover blade og
privat hilsen fra Jørgen Esmann til
klubben – lægges i klubben
2. Regnskab – Bent
Vi følger budgetterne og likviditeten er
fin. Der skal opkræves betaling for
både på land – og i hal.
3. Ændringer i medlemskartotek og
tildeling til udvalg
Bjørn laver en opgørelse over både på
pladsen i sommeren og sender til Stig
N. og Helle.
Tildeling til udvalg af nye medlemmer
sker i august.
4. Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
Kapsejlads v. Poul: 20 tilmeldte denne
sæson
Program v. Bjørn: Færdige for i år. Der
sendes dokumentation til trygfonden
for støtten til sikkerhedskurset i
Esbjerg. Der er lidt overskud på programmerne, som er skabt på arrangementerne sammen med de 2 andre
klubber. Det skal vi huske ved opgørelsen sidst på året.

Festudvalget v. Bernhard: 58 deltog i
pinsen – havde en rigtig god tur. Der
var ikke noget særligt arrangeret, men
rigtig god og hyggelig stemning.
Kalender for arrangementer hænger i
klubhuset og sættes i Fanglinen. Der
blev i Mjels givet forslag til et nyt
arrangement i klubben: dametur! Det
ser ud som om det kan blive til noget
og festudvalget bakker gerne op. Der
har været kontakt til seniorteamet for
at høre om eventuelle ønsker, men ikke
umiddelbart nogen respons nu.
Okseøtur bliver afviklet og destination
bliver igen okseøerne. Mannetur er
planlagt til den 20.-21. september.
Klubhuset har 40 års jubilæum – rejsegilde juli 1968. Der påtænkes derfor
klubhusfest ifm. afrigningen i år 25.
oktober.
Juniorer v. Sven: Der er kommet 9 nye
juniorer til som optimistsejlere. Det er
lykkedes at fastholde ungdomssejlerne,
så der er pres på især laserjoller, derfor er der indkøbt 3 brugte lasere. Juniorudvalget vil invitere en aften (når
vandet er blevet varmere) til en kapsejlads for seniorer i laser-jollerne. GS
er værter ved Sønderjysk Open 21.- 22.
juni. Det er væsentligt, at der annonceres i god tid om dette arrangement, så
medlemmerne i god tid er adviceret af
hensyn til parkeringsforhold.
Broudvalg v. Ole: Tidligere ustabilt
hjørnet er stabiliseret ved B-broen. Der
5

den ægte
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er desuden arbejdet med forstærkninger generelt. Møde den 29. maj med
miljørepræsentant Lars Møller. Redningsstandere skal vurderes igen. Der
sættes et beslag (accespoint) på mastekranen. Der er endnu få på venteliste
til broplads.
Klubhus v. Stig R.: Nye stole til klubhuset kommer i den kommende uge.
Regler for leje af klubhus er udarbejdet
i 2004. De kommer i Fanglinen i
august og lægges desuden på hjemmesiden.
Pladsudvalg v. Lars B.: Der blev
afholdt møde 16. april, 21 af 48 udvalgets medlemmer mødte op trods kort
varsel – 9 meldte afbud. Flere har
efterfølgende beklaget, at de ikke var
opmærksomme på mødet. Der skal
lægges en plan for udvikling af pladsen. Der er etableret en række arbejdsteams. På mødet blev der spurgt til,
hvordan arbejdspligt håndhæves. I reglementet for klubben er beskrevet, at
ved forsømmelse af arbejdspligten kan
bestyrelsen opkræve betaling. Ellers
positivt møde med god vilje. Bjørn
Christensen inviteres fremover til
bestyrelsesmøder.

Juniorudvalg – klubmesterskab:
11. oktober 2008
Klubhusfest ved standeren ned:
25. oktober 2008
Fanglinen: næste nummer i august
efter bestyrelsesmødet.
6. Opdatering af vedtægter – Stig
Første udkast blev drøftet. Stig opfordrede til, at bestyrelsens medlemmer
skriver kommentarer til forslaget og
mailer det, så det kan samles. Det er
nødvendigt også at få kigget reglementer.
Virksomhedsplansmøde finder sted
mandag den 3. november med tidlig
start kl. 17.00. Deadline virksomhedsplan for hvert udvalg er 15. oktober.
Det sendes til Stig, som distribuerer.
Bemærkninger til vedtægtsændringer
har deadline samtidig.
7. Eventuelt – Stig
Der laves opslag, så sejlerne husker at
vende skilt, når de er ude og sejle. Det
er nødvendigt, at havnemester kan
lægge gæster ind på ledige pladser.
Referatet godkendt 26. maj 2008
Referent: Lisbeth Nissen

5. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m.
Kapsejlads afslutning:
13. september 2008

Referat fra møde med pladsudvalgets medlemmer
den 16/4-08 i G.S
Posten som pladsudvalgsformand blev
ikke besat på generalforsamlingen den
26/3-08, hvorfor bestyrelsessuppleant
Lars Bønløkke er indtrådt på denne
post.

Udvalgets medlemmer var indkaldt
sammen med Fanglinen, og desværre
blev indkaldelses fristen meget kort
pga. at Fanglinen kom senere end forventet.
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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

Trods den korte indkaldelsesfrist mødte 21 af udvalgets 48 medlemmer op,
og der var afbud fra yderligere 9 medlemmer.
Lars indledte mødet med en kort redegørelse for hvad bestyrelsen efter
opfordring fra DS har arbejdet med i
de forgangne år. Junior og ungdomsarbejdet har fyld meget, da der på landsplan har været nedgang på dette område og i det det sidste år har det været
tursejlerne, der har været fokusområdet. Det har desværre ligget lidt stille
med arbejdet på dette sidste område,
ARBEJDSGRUPPER
Søsætning/optagning:
Oprydning efter søsætning:
Almindelig vedligeholdelse af pladsen
Græsplæner
Grill/lege plads
Vand
Fremtidig forskønnelse

Nedenstående er traktorførere fra
pladsudvalget.
Bjørn Christensen
Hans Jørgen Laustensen
Henrik Halona
Børge Bach-Hansen
Jan Aaskov
Hans Jørgen Vaarbjerg
Verner Seidel.
Lars Møller der er udpeget som miljø
repræsentant af bestyrelsen gennemgik
planer for håndtering af aspekter på
miljøområdet.

men det forventes, at der vil være flere
ressourcer i den nyvalgte bestyrelse til
at tage sig af dette fokus område.
Organisering af arbejdet i pladsudvalget:
De fremmødte fandt behov for at arbejdet i udvalget blev fordelt på alle medlemmer af udvalget.
Arbejdsopgaverne i udvalget blev defineret og delt ud på mindre grupper, og
der fandtes tovholder for hver af disse
grupper:
TOVHOLDER
Poul Erik Pedersen
Jens Christian Lund
Bjørn Christensen
Jens Lorenzen
Jørgen Sommer
Jan Aaskov, Verner Seidel
Lars Bønløkke

De øvrige fremmødte blev fordelt i
arbejdsgrupper efter ønske, og det
aftaltes at de øvrige medlemmer af
udvalget vil blive tilknyttet arbejdsgrupper, så de kan blive aktiveret og
opgaverne blive løst.
Ref. Lars Bønløkke
PS: Det kan tilføjes at der har været
afholdt 2 møder med pladsudvalgets
tovholdere, og at det er håbet at organisationen og fordelingen af arbejdsopgaverne i udvalget snart er på plads.
Referater m.v. fra pladsudvalget vil
kunne ses på hjemmesiden i fremtiden.
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
den 19. august 2008
Afbud
Peter og Svend.
1. Siden sidst og indgået post – Stig
Sønderborg Idrætsråd varetager idrættens interesse bredt i ny Sønderborg
Kommune. Har inviteret os til at deltage. Formanden deltager.
Juniorafdelingen inviterer seniorerne
til jolle sejlads 1. september 2008 kl.
17.30. Juniorernes klubmesterskab
flyttes til den 21. september 2008.
Modtaget et oplæg til en velkomstfolder: Gråsten Sejlklub fra Leo Mortensen.

2. Regnskab – Bent
I forbindelse med at et medlem har
meldt sig ud af klubben blev det indbetalte bro depositum afregnet. Medlemmet mente dog at have mere til gode.
Dette er blevet afklaret via gennemgang
af regnskabsmateriale. Vores opgørelser
er i orden. Klagen er afvist. Vi har sendt
medlemmet en redegørelse.
Klubben har betalt dækningsafgift de
sidste 5 år til Kommunen. Vi har klaget
og nu modtaget afgiften på i alt kr.
41.000 retur.
Bro opkrævning m.v. er sendt ud. Likviditeten ser god ud.

- Alt i
søsportsudstyrSUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORG
TELEFON 74 48 64 03

10

3. Ændringer i medlemskartotek og
tildeling til udvalg – Helle
Nye medlemmer:
Anders Mortensen, Broager
Aktiv - Klubhus
Merlin Frøhlich, Egernsund
Junior
Leif Hillaby, Esbjerg Ø
Aktiv - Klubhus
Finn Goldberg, Kruså
Passiv
Martin Mogensen, Padborg
Aktiv - Plads
Henry Bjerg, Gråsten
Aktiv - Plads
Udmeldte medlemmer:
Henning Jessen
Adr. ubekendt
Heinz Hilgenstein
Kruså
Sven Hüls Christensen Adr. ubekendt
Niels Karsten Jakobsen
Padborg
4. Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
Pladsudvalg: Alle udvalgets medlemmer har været indkaldt til et møde,
hvor alle pligter blev ridset op samt tildelt en tov holder med hjælpere.
Optagning aftalt til alle 4 lørdage i
oktober – prisen for optagning er steget
til kr. 375,00/ 675,00 stativ.
Klubhusudvalg: Der er problemer med
det nye gulv i det lille klublokale.
Håber at kunne have en afklaring på
problemet inden for en måneds tid.
Arbejder på at udskifte nogle tagsten,
terrasse taget samt et vindue. Klubhuset har snart 40 års jubilæum, vi planlægger at fejre begivenheden. Der
bevilges i den forbindelse kr. 7.500 til
musik.

Broudvalg: Vi har nummeret de sidste
pladser på B-broen og skiftet nogle bro
dæk.
Festudvalg: Vi har afviklet de første 2
arrangementer – det er gået godt. Der
er blevet arrangeret en tur for seniorerne. Det gik rigtigt godt og vi planlægger flere ture. Vi mangler endnu 3
arrangementer – den næste er Okseø
turen. Derefter følger mandeturen og
til sidst stander strygning. Vi arbejder
på en dame tur til næste år.
Programudvalg: Holder snart planlægningsmøde for vintersæson. Har modtaget nogle gode forslag.
Kapsejladsudvalg: Vi forbereder klubmesterskabet til om 3 uger. Vi vil i vinter overveje eventuelle ændring, da der
er meget stor spredning på deltagerne.
Alle skulle gerne få sejlet mest muligt.
5. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m.
Frank: Bestilt antenne for at få fuld
Internet dækning i hele havnen. Skulle
være på plads indenfor 3 uger. Har
bestil krudt til vores saluterings kanon.
Restriktionerne hertil er øget væsentligt.
6. Eventuelt – Stig
Vores havnemester har fået mange
positive tilbagemeldinger fra gæsterne.
7. Godkendelse af protokol – Stig
Godkendt.
Referatet godkendt 26. maj 2008
Referent: Lisbeth Nissen
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Nyt fra

FEST
udvalget!
”Stilstand er tilbagegang” er nogle
vise ord som er ganske sande, ”forandring fryder” ligeså. Til gengæld
synes jeg også selv godt om ordene
”ude er godt – men hjemme er
bedst”… Det kan i denne sammenhæng passende fortolkes som ”lad
være med at lave om på tingene, når
de nu er gode som de er”.
Det er vel altid en balance gang mellem at forny og at fastholde. Som ny
festudvalgsformand vil jeg da forsøge
at finde den balance – men fornyelse
kommer der sikkert. Vi har i festudvalget afholdt et par møder for at diskutere ”hvad kan vi gøre endnu bedre”, og
der er der kommet en del nye idéer ud
af. Senest på Pinsetræffet blev der bl.a.
luftet en idé om en dametur – ja og
hvorfor ikke – når vi nu har en mandetur som vi holder så meget af. Men lad
mig nu give dig et billede af hvad vi
har gjort, og hvad vi agter at gøre:
STANDERHEJSNING: Pølser og brød
og en bajer i hånden er lige som til rejsegilde, og det kan man da med rette
12

sige, at en standerhejsning er. En fest
kniber det med at få opbakning til, alle
har jo bundmalingen hængende i håret,
og polituren under neglene.
PINSETRÆF MJELS VIG: Vi er i
festudvalget alle enige om, at hverken
destination eller indhold bliver ændret.
Det vil i de kommende år blive gennemført som i de tidligere, det eneste
vi godt kunne tænke os at få svar på er,
om ”medbragt mad” er en bedre
løsning, end arrangeret fællesspisning.
Meld gerne tilbage til en af os i udvalget, så tager vi svarene med i vore
overvejelser.
GS-SENIORTEAM FÆLLESTUR: Vi
har for første gang i år, i samarbejde
med GS-seniorteam arrangeret en fællestur, som du kan læse om andetsteds i
bladet. Hans Jørgen Laustsen var initiativtager på vejene af seniorteamet, og
vi har aftalt at festudvalget deltager i
markedsføringen af dette arrangement i
klubben. Arrangementet er ikke kun
for medlemmerne i seniorteamet – nej
det er for alle! Arrangementet blev

gennemført på en hverdag i begyndelsen af juni, og gik til Langballigau. Vi
tænker i fremtiden at kunne gennemføre to fællesture i GS-seniorteam regi,
ét i juni og ét i august. Hans Jørgen
Laustsen er kaptajn for arrangementet.
OKSEØ TUR: Her har vi en forandring hen i mod ”som det var i gamle
dage”. Vi tilbagefører turen til Store
Okseø, selvom vi godt ved at såvel fortøjning, lokaler og faciliteter er bedre i
Fahrensodde. Men det har en anden
årsag: Vi vil have de unge jollesejlere
med næste år! Det var de i gamle dage
– så hvorfor ikke i dag? Der er i al fald
ikke blevet længere siden.. Vi vil
arrangere noget for de unge mennesker, som vi gamle og halvgamle sikkert også har godt af at være med til.
Desværre fik vi ikke koordineret dette
i år, så vi har et sammenfald med et
andet arrangement i juniorudvalget.
Men glæd dig allerede til næste år!
Margit Biehl er styrmand på arrangementet.
MANDETUR: De seneste par gange
har vi gennemført mandeturen med en
”kapsejlads mod dig selv” indbygget.
Det gør vi igen. Men denne gang ikke
til Flensborg igen, på fleres opfor-

dring.. Det bliver et helt andet sted vi
skal hen – men det afsløres traditionen
tro først lidt senere. Niels Goosmann
er tovholder på dette arrangement.
STANDERSTRYGNING: Fordi sæsonen lakker mod enden, behøver det jo
ikke være kedeligt! I år har vi i samarbejde med Klubhus udvalget besluttet,
at skyde en ordentlig fest af. Og der
gør vi fordi klubhuset fylder 40 år. Læs
mere om dette andetsteds i bladet, Stig
Rosenbeck er Kaptajn på dette arrangement – og jeg selv er rorgænger..
Og så har vi en ny idé på beddingen:
Dametur! Der var i al fald opbakning
til dette, da idéen blev luftet ved Pinsetræffet. Måske kan vi få ”Fru Hansen” til at være Maskinmesteren, der
får dette arrangement op at stå? Lad os
nu se. Vi vil i festudvalget meget gerne
have tilbagemeldinger fra alle kvindelige medlemmer i klubben – og også fra
den bedre halvdel af ham, der helst
ikke vil låne sin båd ud!
Ha’ en god sensommer, kærligst dit
Festudvalg.
Bernhard Jessen
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PLADS UDVALGET

GRÅSTEN SEJLKLUB
Søsætning/optagning:
Poul Erik Pedersen
Henrik Halona
Laurids Beck Mikkelsen
Jens Staadsen Petersen
Egon Rerup
Jens Lorentsen
Bent Pedersen
Leif H. Blidegn
Claus Fischer
Hans Jørgen Laustsen
Hans Mortensen
Ole Rinneberg
Jan Bruntse
Bjørn Jensen
Stativbåde:
Poul Nielsen
Finn Hjermov
Oprydning efter søsætning:
Jens Christian Lund
Bent Asmussen
Børge Bach-Hansen
Kaj Hansen
Hans Jørgen Laustsen
Dennis Ottesen
Martin Pedersen
Eva Bauer
Bernhardt Kluge
Bent Thestrup Nielsen
Ebbe Horsted
Vand:
Jan Aaskov
Verner Seidel
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Almindelig vedligeholdelse
af pladsen:
Bjørn Christensen
Hans Jørgen Vaabjerg
Thomas Nagel
Peter Ketelsen Matthiasen
Svend Nielsen
John Theodor Jensen
Frede Nielsen
Martin Mogensen
Henry Bjerg
Græsplæner:
Jens Lorenzen
Lars Petersen
Erland Jensen
Jesper Bundgaard Nielsen
Helge Lumbye Sørensen
Svend Anders Olesen
Grill/lege plads:
Jørgen Sommer
Svend Gram
Søren Vogelius
Gert Vonsild
Tonny Sandau
Iver Larsen
Klaus Gierl
Miljø:
Lars Møller
Udvikling af plads:
Lars Bønløkke
Alle tovholdere

Klubhusudvalget
I år er det 40 år siden at byggeriet af
klubhuset blev påbegyndt, ved en del
gør det selv arbejde af klubbens
daværende og nogle nuværende medlemmer. Vi syntes at dette jubilæum
skal fejres, med en rigtig god fest hvor
der servers en 3 retters menu og underholdning med live musik, hvor vi rigtig
kan nyde at vi har et dejligt klubhus.
Klubhuset er nu helt færdig renoveret
efter det kraftige skybrud som ramte
Gråsten og omegn i august 2007. Her
blev klubhuset ødelagt af den store
mængde regnvand. Dette medførte at

der skulle ny gulvbelægning på, samt
opsætning af nye vægge. Herefter blev
klubhuset malet, så det i dag fremstår
pænt og nydeligt igen. Vi håber at der
er rigtig mange der vil være med til at
fejre dette jubilæum af klubhuset, som
danner grundlag hvor medlemmerne
kan mødes til hygge samvær og undervisning af vores unge sejler. Jubilæet
afholdes lørdag den 25. oktober kl.
19.00.
Venlig hilsen
Stig Rosenbeck

På vej i Carpe Diem fra Ballen til Odden i begyndelsen af juli - med en vejrmelding,
der lovede op til frisk vind og enkelte byger – mødte vi pludselig – endog meget pludseligt – en skypumpe. Vi var to sejlbåde i nærheden af den. Vi fik hurtigt sejlene bjerget,
og så kunne vi for så vidt kun vente og se… Det var ganske intense øjeblikke. Hvor
stærk er sådan en fyr, hvor hurtigt kommer den, rammer den os, og hvad gør vi var
nogle af spørgsmålene, vi stillede os selv. Den lignede et ganske stort sugerør, der hurtigt kunne forandre ens opholdssted til noget højere luftlag!
7 – 800 meter fra os drejede den af. Vi kunne igen trække vejret normalt, men mange
overvejelser forblev i grunden ubesvarede, for hvad stiller man reelt op i den situation?
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FÆLLESTUR

Seniorteam og festudvalg

I begyndelsen af juni måned gennemførtes den første fællestur med mål i
Langballigau. Kl 11 gik 10 deltagere
gennem broen i særdeles frisk vind for
derefter hurtigt at anløbe Langballig.
Her blev der indtaget en let frokost i
form af fisk, hvorefter Peter Wettengel
var guide på en herlig vandretur fra
havnen op mod Westerholz og retur
langs stranden.
Snakken gik ivrigt, og formentlig derfor blev flere af deltagerne lidt stakåndede, hvorfor der blev indlagt enkelte
hvil.
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Vel tilbage ved bådene blev kursen sat
mod GS. 14 m/s.
Der var enighed om, at det have været
et godt arrangement, som fin kunne
gentages mod andre nærtliggende mål.
Den kvindelige repræsentation var
talmæssigt ikke så god – især på grund
af mangelfuld kommunikation.
Det rådes der bod på næste gang, hvor
alle GS medlemmer igen er velkommen.

Gråsten Sejlklub
indbyder til klubhusets

40 års jubilæum
lørdag den 25. oktober

PROGRAM
Kl. 14.00 Stander strygning
(gratis deltagelse)
Kl. 19.00 Fest med 3 retters menu og live
musik
Pris pr. deltager 150 kr.

Tilmelding til festen på opslaget i klubhuset eller til
Bernhard Jessen - tlf. 74 44 95 00 eller
Stig Rosenbeck - tlf. 74 65 14 13
SENEST LØRDAG DEN 18. OKTOBER
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LOGBOGEN
På langtur med S/Y SOL
Kim og Kirstens beretninger fra deres tur.
Kære alle!
Hermed følger den sidste rejsebeskrivelse i denne
omgang, omhandlende SOL’s sejladser i de Patagoniske kanaler. Skuden og vi tager en pause i sejleriet, og
vi glæder os til at gense det danske forår, familie og
venner.
Efteråret er for alvor over os hernede i Puerto Montt.
Træernes løv har rødlige toner, og lige nu har vi regn
og rusk udenfor. SOL ligger trygt og godt fortøjet i en
udmærket marina, hvor hun skal på land om nogle
dage.
Vi er så småt ved at vænne os til at være tilbage i ”civilisationen”, og storbyens lyksaligheder. – Puerto Montt er en meget travl fiskeby, med ca. 160.000 indbyggere,
men nogen kulturel højborg er der nu langt fra tale om! Til gengæld kan man få dækket næsten alle sine og bådens behov, og folk er hjælpsomme og rare.
Vi vil ønske Jer alle en rigtig god sommer, - vi håber at møde nogle af Jer mens vi er
hjemme!
Mange kærlige sejlerhilsner
Kirsten & Kim
Tlf. i Danmark: 2360 4612

MANDEN I GRÆSSET
Der ligger en mand i græsset, og stirrer
op på de høje træer, og skyerne, som driver forbi oppe på himlen. Han ser ikke
helt almindelig ud, som han ligger dér.
Lang, tynd og bleg, med stort, rødt kruset hår, og et viltert rødt skæg, som heller
ikke har set nogen saks i umindelige
tider. Bukserne ser ud til at være hjemmesyede, - lavet af noget groft hørlærred,
rimpet sammen med store, grove sting.
Støvlerne bringer erindringer frem om
fedtelædersstøvlerne, som de kunne ses i
vore bedsteforældres fotoalbums.
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Han ligger og stirrer med store blå øjne
på alt det grønne, i nærheden af Puerto
Williams, på Isla Navarino i Beaglekanalen, aller sydligst i Chile. Hans navn
kender vi ikke, men lidt af hans baggrund. Han er tjekke, og er netop ankommet hertil ombord på en polsk sejlbåd,
”Bona Terra”, som har været på Antarktis. Vores rødhårede vildmand har fået
skibslejlighed fra en lillebitte tjekkisk
base på Antarktis, hvor han har været
ene mand i næsten et år. Og trangen til at
se noget grønt har utvivlsomt været nær-

mest overvældende, efter et år med kun
sort, hvidt og blåt på nethinden!
Vi andre nyder også alt det grønne, og
ikke mindst træerne, som er ikke-eksisterende på South Georgia, og meget sparsomme på Falklandsøerne, hvor ingen
træer gror vildt.
Siden vores vellykkede rejse til South
Georgia, og retur til Falklandsøerne, har
SOL bevæget sig syd, vest, og nordover.
Vi havde stor lyst til at tilbringe lidt mere
tid på Falklandsøerne, men vind, vejr og
årstider er faktorer man er nødt til at indrette sig efter. Så det blev kun til 14 dage
blandt gode venner, inden vi lettede
anker, og begyndte vores tur til Beaglekanalen, de Patagoniske Kanaler, og op
til Puerto Montt, aller nordligst i den chilenske skærgård.
Turen fra Falklandsøerne bliver en lidt
blandet oplevelse, startende med vindstille, og sluttende med et halvt døgns
hylende williwaws og hård modvind, det
sidste stykke, fra Le Maire-strædet og op
til Beagle-kanalen og Puerto Williams.
Puerto Williams er et meget specielt
sted. Oppe på torvet står stævnen af den
gamle damp-slæbebåd ”Yelcho”, som i
sin tid reddede navnkundige Shackleton’s
besætning fra Elephant Island i Antarktis.
Vi
har
tidligere
beskrevet
”Micalvi”,verdens sydligste Yachtklub,
indrettet i en oplagt gammel damper. Det
er et sted, hvor sejlere fra hele verden
mødes. Nogle har været på Antarktis,
nogle på South Georgia. Andre har rundet Kap Horn, og mange er på vej rundt
om Sydamerika, den ene eller den anden
vej. Man møder gamle venner, og får
nye, og det er altid spændende at høre
hinandens historier, og se de både der
kommer ind. Vi genser bl.a. norske ”Berge Viking”, som vi sidst mødte på 80?
Nord, ved iskanten nord for Svalbard.
Yngstemanden ombord var også med

dengang, og kan godt huske episoden. En
stor del af de både som kommer her, er
stærke stål-, eller aluminiumsbåde. Nogle er store luksus-skuder, med alt, der
kan drømmes om af komfort og udstyr.
Mens andre er beskedne små fartøjer,
hvis besætning har en helt uimponeret
opfattelse af hvad langturssejlads handler
om. Australske ”Possibilities” hører
under sidste kategori: En 26 fods glasfiberbåd, bygget engang i halvfjerdserne,
ejet og sejlet af Jamie på omkring de 30.
Han har været afsted i 9 år, og er nu på
vej hjemover mod Sydney. Født og delvis
opvokset på en søsterbåd til hans
nuværende skude, har han fået langtursgenet ind med modermælken. Penge tjener han med en smule chartersejlads,
samt ved at have gaster med i perioder.
Humøret er sprudlende, og der er altid
god stemning ombord.
En formiddag er hele Micalvi behængt
med vasketøj. En australsk familie er lige
ankommet fra Antarktis, hvor de har sejlet rundt et par måneder. Og dette er
første mulighed for at få bund i vasketøjsbunken. Der hænger bl.a. 3 farvestrålende balkjoler med tylskørter og pailletter. På spørgsmålet om, hvad de dog har
brugt dem til nede i Antarktis, lyder svaret: ”Skipperparrets 10 årige datter ville
overhovedet ikke gå i andet, når hun
skulle i land og møde de altid festklædte
pingviner!” – Mangt en cruise-skibsturist
har nok kigget en ekstra gang, ved dette
syn, kan vi forestille os!
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Nyt fra
juniorafdelingen

Als rundt i august 2008
fra torsdag den 7. til søndag den 10.

Så var det tid til at sejle Als rundt igen
for joller. Vi startede tidligt torsdag
morgen med at rigge til. Klokken 9.45
sejlede vi fra Sønderborg Yacht Club,
med kurs mod Fynshav. Vi Havde en 34 m/s at gøre godt med, og lige ind fra
snuden. Det startede med at være gråt i
vejret, men senere på dagen fik vi solskin og 20-25 grader. Det gik fint, men
en rigtig slapper vind. Da vi rundede
Pøl rev, besluttede den ene følgebåd at
trække alle de mindre joller, mens den
anden følgebåd blev ved de 3 606.
Halv vejs mellem Fynshav og Pøl rev,
begyndte det at tordne. Himlen flængede af flotte lilla lyn. Det var utrolig flot
at se på. Men desværre begyndte det
også at stå ned i stænger. Alle slæbte
joller nåede godt gennemblødte til
Fynshav. Vi skulle sove på en campingplads lige ved siden af færgelejet. Vi
var heldige at der var et stort festtelt
som vi kunne låne og sove i. Da vi
skulle spise kom 606. Kørende! De var
blevet nødt til at sejle ind til Mommark
på grund af uvejret. Klokken 23 skulle
der være ro.
Næste morgen blev vi vækket klokken
08.00! Vi skulle op og have morgenmad. Efter morgen maden skulle vi
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smøre madpakker, og derefter rigge
joller til og så af sted mod Lavensby.
Det var den korteste stræk, så det tog
ikke mere end 3-4 timer. Der gik et
stykke tid før 606 indhentede os, da de
skulle sejle fra Mommark. På Lavensby camping gik dagen hurtigt med
snak og pjat. Det var det eneste sted vi
skulle sove i telt.
Den næste dag startede som den forrige. Op og spise morgenmad, smøre
madpakker og rigge til. Det blæste 1012 så det var hårdt vejr. Det gik fint
ind til at fevaerne kom ud for Augustenhof. Det startede med at Rasmus
Schulz og Niels Lintrup kæntrede. De
lå cirka i vandet i 15 minutter. Da de
havde fået vent båden op, besluttede vi
fevaer at sejle ind til stranden. På vej
ind var det så Mads og min tur. Vi lå i
vandet i en 10-15 minutter. Det var der
jeg fandt ud af at min tørdragt var utæt.
Dårligt timet! Men da vi havde fået
fevaen på ret køl, satte vi også kursen
mod land. Da vi nåede stranden kom
de andre fevaer os til undsætning, da
de var kommet før ind, end Mads og
jeg. Heldigvis stod Patrick far, og guidede os hen til et slæbested hvor vi riggede jollerne af og slæbte dem op på

stranden. Efter det blev vi kørt til
Dyvig, og skiftede tøj, mens nogle
andre hentede fevaerne. Vi skulle sove
i klubhuset, hvor vi hørte musik og
snakkede indtil vi skulle i seng.
Vi blev vækket klokken 08.00 igen,
men der gik dog en halvtime inden vi
rigtig kom op, da mange af os havde
ligget og snakket til klokken 02. Vi
startede som de andre dag. Det blæste
lidt meget da vi kom ud fra Dyvig,

men da vi først kom ind i Alssund,
løjede vinden lidt og vi skulle krydse.
Vi fik en stille og rolig tur ned igennem Alssund. Da vi kom ind til Sønderborg Yacht Club igen, riggede vi
joller af, gik i bad, og så var der kage
og kakao. Da vi havde fået det, sagde
vi farvel og tak for i år, og kørte hjem.
Sejler hilsner
Mathias Hansson

Sommerlejr 2008
Fredag aften kom vi og så var Erik, Ole,
Emil og John så søde at sige at vi måtte
spise med. Så efter vi havde spist skulle
vi slå teltet op. Det var et lille spidstelt
og vi havde aldrig prøvet at sove i det før.
Det var stadig for tidligt at gå i soveposerne og vi skulle ikke sejle i aften. Derfor kiggede vi på mobiler og spillede
Nintendo sammen med Ole samt spiste
Chips. Vi var også rundt og kigge på
hvad sådan en sejlerlejr var for en
størrelse.
Næste morgen vækkede vores far os kl.
07.00. der var fælles morgenmad kl.
08.00. det var rigtig lækkert. Madderne
var smurt, og der var både Nutella og
pålægschokolade. Derefter var det på
med sejlertøjet. Der var også aktiviter
for min lillesøster hun morede sig gevaldigt med at fange krabber. Nu var det tid
for den første kapsejlads. Her fik jeg en
god placering.
Søndag formiddag var der desværre
ingen kapsejlads men andre sjove aktiviteter, om eftermiddagen sejlede vi en tur
og spiste is, inden vi sejlede tilbage til
lejren igen. Min lillesøster havde bygget
tømmerfloder sammen med nogle af de
andre søskende, sejt.

Om aftenen var vi til banko, jeg vandt
flere gange Men til sidst var det svært at
se tallene, måske var det trætheden der
meldte sig p.g.a. alt den friske luft. Da vi
var tilbage på campingpladsen nåede vi
dog også at se noget af VM-finalen i
fodbold mellem Spanien og Tyskland.
Den sidste dag på sejlerlejren blev kapsejladsen desværre aflyst p.g.a. for
meget vind. Vi sejlede i stedet rundt inde
i bugten. Snart var det allerede tid til at
pakke sammen for denne gang.
Til sidst var det tid for præmieoverrækkelsen. Jeg vandt min første sejlerpokal,
det var rigtig fedt!
Dette var en lille beretning fra min første
sejlerlejr, det bliver bestemt ikke den
sidste. Det gode var også, at mine forældre og lillesøster synes, det det var en
rigtig god oplevelse.
Til slut tak til Dyrvig sejlkub, der lagde
rammer til arrangementet samt til alle de
frivillige voksne, der var med til at give
os en god sejlerlejr.
Christoffer Bjerg Lorenzen og familie.
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afholder

KLUBMESTERSKAB
søndag d. 21. september 2008 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 2009.
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.

22

2. afdeling af Sønderjysk Open
I weekenden 21. – 22. juni var Gråsten Sejlklub vært for 2. afdeling af Sønderjysk
Open for junior- og ungdomssejlere. I alt 63 sejlere i 9 forskellige jolleklasser
dystede på kapsejladsbanerne, der var udlagt i Flensborg fjord og ud for sejlklubben. Deltagerne kom fra sejlklubberne i Åbenrå, Dyvig, Sønderborg, Høruphav
og Gråsten. Også en enkelt sejler fra Marstal havde taget turen til Gråsten. Fra
Gråsten Sejlklub deltog 24 sejlere. Lørdagens sejladser blev afviklet i frisk vind,
hvorimod søndagen bød på svag til let vind.
GS sejlerne klarede sig rigtig flot og fik følgende placeringer:
A-optimist:

1. Mathias Hansson, 6. Mads E. Hansen, 7. Marie Dall

B-optimist:

2. Malthe Chemnitz Borup

C-optimist:

1.Emil Hansen, 3.Hannah Chemnitz Borup, 5. Merlin Frøhlich,
6. Camilla Haugaard, 7. Julie D. Petersen, 12. Charlotte VraaAndersen, 14. Christoffer Bjerg Lorenzen, 16. Julie T. Havn

Zoom8:

1. Søren Byllemos, 2. Trine Hansen, 5. Ole Nedergaard, 6. Jannik Edvardsen, 7. Michael Christensen, 8. Malthe Petersen

Europa:

1. Hans Henrik Michelsen, 5. Rasmus Michelsen, 9.Marco
Petersen

Laser Radial:

1. Michaela Grunwald, 2. Morten Rasmussen

Laser Standard: 1. Peter Bønløkke
Svend Hansson
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BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS
Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

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

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

DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER
• Køb/salg • Service • Reservedele
V O L V O P E N TA - B U K H - YA N M A R
Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 6590
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KLUBMESTERSKAB I
JUNIORAFDELINGEN 2008
Der sejles i år klubmesterskab torsdag
d. 4. , 11. og 18. september og søndag
d. 21. september.
Torsdage er der instruktion kl. 18. Søndag d. 21. starter vi med morgenkaffe
for sejlere og familie kl. 9. 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.
Sejlerhilsen
Juniorudvalget

Til Nordisk Mesterskab i Zoom 8
Nordisk Mesterskab for optimister,
europa og Zoom 8 joller blev i år
afholdt den 16. 19. juli i Vesteräs, ca.
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100 km nord for Stockholm, i Sverige.
Selve sejladserne foregik på Mälaren,
Sveriges 3. største sø.

Vi var to her fra Gråsten Sejlklub, der
havde kvalificeret os i Zoom 8, nemlig
Trine DEN 162 og Søren DEN 158.
Onsdag var der tune up, og det var dejligt lige at prøve at sejle banen igennem inden det gik rigtig løs. Om aftenen var der indmarch, og vores nationalmelodi blev spillet, det var en speciel oplevelse.
Vi fik i alt 9 sejladser, indimellem med
temmelig springende vind. Trine sluttede på en 39. plads ud af 46 piger og
Søren blev nr. 27 ud af 43 drenge, så
ja, der skal trænes meget mere, men vi
fik en stor oplevelse og mange nye
bekendtskaber.
Lørdag blev fejret med champagne, da
Bror Tobiasen fik sølv og Mathias Schnack bronze, mens Norge tog guld hos
drengene. Hos pigerne vandt Norge
både guld og sølv, mens Lærke BuhlHansen fra Danmark tog bronze.
Trine DEN 162 og Søren DEN 158
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Pure
Cruising
Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.com

Ihle grafisk produktion, Broager

www.elvstromsobstad.com

