Over 100 skolebørn har besøgt
GS og prøvet sejlads
Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk
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Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Sletmarken 49, Broager
74440067/21220068
stig@nissennet.dk
Mølmark 11, Broager
74449200/40178498
bryning@post10.tele.dk
Kystvej 20, Egernsund
74456051/23986051
helle.thiessen@sydbank.dk
Sletmarken 12, Broager
74440605/40156659
orr@danfoss.com
Højløkke 19, Broager
74449600/74885554
poul_fribo@danfoss.com
Vesterbakke 10, Broager
74440029/22616918
svend@familienhansson.dk
Sundkobbel 43, Gråsten
74651600/27586300
m.laustsen@mail.dk
Pileløkke 20, Broager
74440001/29263079
f.nielsen@os.dk
Nalmadebro 28, Gråsten
74449797/29801293
helle-peter@os.dk
Bjergholt 1, Åbenrå
74632646
bjorn.vestergaard@post.tele.dk
Nejs Bjerg 28, Broager
74449500/21697655
dana_838@yahoo.dk
Teglparken 52, Egernsund 74442263/22874228
frede@egernsund.dk
Sletmarken 49, Broager
74440067/23425096
lisbeth@nissennet.dk
Dyrkobbel 164, Gråsten
74652957/29448608 webmaster@graasten-sejlklub.dk
Vesterbakke 27, Broager
74440209/27624209
lindholm@fritid.tele.dk
Dyrkobbel 1c, Gråsten
74651413/26721414 gransehallerne@gransehallerne.dk

Formandens
side
Sommeren går på hæld og snart begynder vi
at tænke på, at bådene skal op igen. Pladsudvalget vil forsøge som noget ny i år at starte
den fælles bådoptagning fredag eftermiddage. Der vil komme opslag som sædvanligt
ved klubhuset. Informationen i klubben har
mange kanaler: vi taler med hinanden og
udveksler information - vi hænger opslag op
ved klubhuset - vi sætter annoncer og meddelelser i Fanglinen og endelig bruger vi
vores webside. Især festudvalget har herudover benyttet sig af at sætte et opslag fast
på broerne, så medlemmerne får øje på det,
når de går ud til deres både. Her har vi oplevet, at opslagene er blevet fjernet. Det er
ikke i orden – så jeg vil gerne opfordre til,
at opslag fra udvalgene, som sættes op ved
klubhus eller på bro fjernes igen af udvalgene selv - og dermed ikke af andre. Ellers
meldes der tilbage på sidste bestyrelsesmøde,
at der har været god tilslutning til de gennemføre arrangementer. Endnu mangler der
3 arrangementer – mandeturen 19. september og stander-strygningen den 10. oktober.
Begge dele er traditionsrige arrangementer,
som vi har gennemført år efter år. Det tredje arrangement er nyt - det drejer sig om
”dameturen”. Den 19. september vil interesserede damer blive inviteret til et møde,
hvor man kan drøfte en ”dametur” til den
kommende sæson. Jeg håber, at kvinderne i
klubben vil bakke positivt op om dette initiativ, så vi kan skabe et nyt tiltag i klubben.
Der er andre klubber i vores område, som
har haft succes med lignende - så hvorfor
ikke hos os.
Et andet punkt som blev drøftet indgående på
sidste bestyrelsesmøde er næsten også blevet
en tradition - men en af de trælse. Det drejer
sig om vores vedtægtsbestem-te arbejdspligt
i klubben. Som bekendt er ethvert medlem

tilknyttet et bestemt udvalg og har pligt til
at lægge 10 timer pr. år i klubben med frivilligt arbejde. Det kniber med, at få det til at
fungere i praksis. Nogen arbejder betydeligt
mere end de obligatoriske 10 timer (tak for
det) - andre gør det ikke. Der er en regel
om, at såfremt man ikke er i stand til at levere arbejdstid, kan man betale sig fra det. I
bestyrelsen blev problemet drøftet og vi vil
arbejde på en løsning inden årets udgang. Vi
må erkende, at ordningen giver anledning
til mange frustrationer i udvalgene og også
hos det enkelte medlem. Tiden er nu inde til
at se ordningen efter og finde metoder til at
håndtere problemstillingen. Vi vil holde alle
orienteret gennem Fanglinen.
Et andet problem, som vi arbejder med, er
lugtgener i klubben fra kloaksystemet. Vi
har netop renoveret hele vores eget kloaksystem, så vi er derfor sikre på, at problemerne skal søges uden for vores område.
Jeg tager derfor kontakt til Sønderborg Kommune for at finde en løsning på problemet.
Problemet er ikke kun klubbens, men også
flere af vores naboer på Ulsnæs kender til
det.
Jeg håber, at medlemmerne læser bladet med
fornøjelse og glæder sig over, at vi har haft
unge sejlere med til Nordisk Mesterskab
i år, og at der er godt gang i aktiviteterne i
klubben. Det er også virkelig flot, at vi som
klub har kunnet deltage i Dansk Sejlunions
udviklingsprojekt og har haft over 100 børn
til en prøvetur på vandet henover sommeren.
Vinterprogrammet kommer først i næste
klubblad og de første arrangementer her ligger efter jul.
Stig Nissen
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Referat af
bestyrelsesmøde
09

24. august 20
Fraværende: Frede, Frank
1.	Siden sidst og indgået post – Stig
Henvendelse om brug af faciliteterne.
Formanden
besvarer
henvendelsen.
Reglerne præciseres.
Modtaget brev om båd, som tidligere ejer
ønsker at genkøbe. Bestyrelsen kender
ikke noget hertil.
Modtaget gave på kr. 500,00 til klubben fra bådkøbere, der følte sig meget
velkommen under klargøringen i foråret.
Bidraget er videregivet til festudvalget.
Henvendelse fra Per Rosenberg om at
låne klubhuset til undervisning af navigation tirsdag aften. Da huset ikke er
optaget imødekommes anmodningen for
vintersæsonen 2009/10.
2. Regnskab – Bent
Budgetter ok. Likviditet god. Forventer
resultat for 2009 omkring 0.
3.	Ændringer i medlemskartotek –
Helle
Nye:
Hans Caspersen, Højer
Leo Dan Kramer, Esbjerg
Henrik Norup, Århus
Rasmus Rieck, Nordborg
Henrik Kirkeby, Kruså
Bo Bach-Hansen, Gråsten
Udmeldte:
Bent A. Ohlsen, Gråsten
Leif H. Blidegn, Esbjerg

4.	Forslag om ændring af reglement
for bro, så vi kan komme i vandet
i hvert fald 10 dage før 1. april –
Hans Jørgen
Ønske fra flere medlemmer. Der kan
træffes særlig aftale herom med bro formanden, så vil vedtægterne ikke skulle
ændres. NB medlemmerne skal være
opmærksom på om forsikringen dækker
inden 1. april.
5. Forslag om ændring af reglement
for plads – Hans Jørgen
Forslag til ny formulering udarbejdes til
næste bestyrelsesmøde af plads og hal
udvalgsformænd
6. Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
Kapsejlads: Ok deltagelse. Snart klubmesterskaber
Programudvalg: Vintersæsonen planlægges snart
Juniorudvalg: Gang i aktiviteter for at
få nye medlemmer. Snart haft besøg af
150 børn.
Deltaget på hjemmesiden: aktiv fritid, hvor
i alt 12 børn deltog fordelt over 2 aftener.
Endvidere en stand til torvedage – der
blev efterspurgt aktiviteter for voksne,
som gerne vil lære at sejle. Mulighederne
for at imødekomme dette behov undersøges.
Besøg af bredde konsulent Mads Flyger
fra Sejlunionen, hvor målbeskrivelser og
handlingsplaner blev gennemgået.
5

BHJ – din foretrukne partner
En international virksomhed
BHJ er en international leverandør af ingredienser
og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og
farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst
- 90% af vores omsætning skabes uden for
Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande.

Protein Foods

Pet Food

Food
BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten

Tel.: +45 74 35 35 35
mailbox@bhj.com
www.bhj.com

- when you are looking for real value

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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Undersøger p.t. mulighed for at skabe et
fristed for børnene om eftermiddagen – f.
eks en skurvogn.
Sponsorrater: Har modtaget fra Mads
Clausen Fonden og Sydbank Endvidere
modtaget fra BHJ fonden til udviklingsprojektet, der køres sammen med
Sejlunionen.
12. - 13. september – zoom 8 trænings
weekend
26. - 27. september – trænerudviklings
weekend
19. september – klubmesterskab
Stig Rosenbeck – klubhus. Vi mangler
vandglas til festerne. Nye vinduer og
døre + gavl, som skal skiftes er bestilt.
”Det lille rum” mangler stadig gulv. Der
ses på klinkegulv. Af og til lugtproblemer
i klubhuset. Kommer fra kloakken, har
hidtil været umuligt at finde.
Søges fortsat løst. Formanden, Stig Nissen, retter henvendelse til kommunen.
Pladsudvalg: Fundet rotter i strandkanten, så der er udlagt rottegift. Hundeejere
pas på.
Vi skal have 4 kubikmeter grus fra kommunen. Renovering af pladsen er blevet
forsinket. Den bliver 3 delt i grill plads,
legeplads og fri plads. Trækker hård på
medlemmerne. Der skal komme store sten
til kanten, hertil skal anvendes en maskine.
Derefter kommer fliser. Per Rosenberg
har doneret 3 borde. Sendt forskellige
ansøgninger til fonde. Arealet ved hallen
er ryddet. Stort arbejde. Mangler stadig
træfældning her. Giver ekstra plads.
Optagningen ændres til 4 lørdage i oktober, starter dog allerede fredag eftermiddage. Forventer et mere glidende forløb.
Prisen på fællesoptagning forbliver uændret. Aftale med BHJ om, at beplantningen op imod os kan beskæres.
Arbejdspligten falder desværre ikke altid
i god jord og håndteringen heraf ønskes
taget op.

Haludvalg: Alt i orden.
Broudvalg: B-broen er blevet forstærket
i alle Z beslag, så den skulle igen være
sikker at gå på. Det er besluttet at laske
samtlige samlinger. Flagstangen er repareret. Indstillet på at gennemgå brodækket
igen. Medlemmerne har i øvrigt selv pligt
til at holde broen ren. Der er p.t. plads til
alle både i klubben.
Festudvalg: 3 af de 6 planlagte arrangementer er nu gennemført. Okseø turen
gik rigtig godt med i alt 23 deltagere
om eftermiddagen og 19 deltagere om
aftenen. De næste 2 arrangementer herre og dametur den 19. september. Til
sidst standerstrygning den 10. oktober.
7. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m. - alle
Fanglinen materiale senest fredag den 28.
august. Lisbeth har nu været redaktør i 10
år og ønsker at stoppe.
8. Eventuelt – Stig
Hans Jørgen og Bernhard: Medlemmer
har kritiseret broernes stand.
Bernhard: Opslag som sættes på broerne omkring arrangementer blive fjernet - af hvem ved vi ikke. Det er ikke i
orden, da information om arrangementer skal ud til medlemmerne. Bernhard
fjerner naturligvis selv opslagene igen.
Så hermed opfordring om ikke at fjerne
opslag.
Bent Bryning: Blev i ferien kontaktet af
Lyngby radio angående en båd i fjorden
med motorproblemer. Vi bør overveje
en telefonliste eller et officielt tlf.nr. på
vores hjemmeside således at det altid er
mulighed for at komme i kontakt med
sejlklubben.
9. Godkendelse af protokol – Stig
Godkendt.
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Oprydning

i hal og på plads…
Efter årets søsætning er der dukket en hel del grej og
tilbehør op både i hallen og på pladsen - tilsyneladende
uden ejermand - og i hvert fald uden navneskilt.
Der vil derfor i eftersommeren blive foretaget en GRUNDIG
oprydning, hvor større genstande (stativer,vogne,master
m.v.) der ikke er mærket med navn vil blive fjernet.
Se derfor venligst efter, om DU har efterladt umærkede
ting, som du gerne vil bevare. Sæt mærke på! Så er du
sikker.
Med venlig hilsen
Haludvalget og pladsudvalget

- Alt i
søsportsudstyrsundgade 11 · 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 64 03
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OKSEØ-TUR 2009
Som bekendt, afholder Festudvalget den
traditionsrige Okseø-tur i August, og
sådan blev det også i år – endda i fremragende vejr. Men netop traditionen var sat
i højsædet i år, da turen nemlig gik til sit
oprindelige mål: Okseø. Og denne gang
med juniorsejlerne iblandt os!
Da forholdene til en grillaften med
tursejlerne ikke er tilstrækkeligt gode
på okseøerne – specielt hvad angår toiletforhold og broer, valgte vi at dele
arrangementet i to. Et om eftermiddagen på store Okseø, og et om aftenen
i Fahrensodde, som vi plejer. Et setup,
som vi sikkert bibeholder, da opbakningen fra juniorerne er stor nok til, at gennemføre et arrangement for dem. Ud fra
de positive tilbagemeldinger vi har fået
efter turen er vi nu sikre på, at næste års
arrangement bliver med flere end de 23
juniorer og forældre, der havde meldt sig
til turen. Men det var nu ikke ”så ringe
endda” med 23, eftersom det jo var første
gang.

som børn jo er så gode til. Et net med 49
masker, danner 7 vandrette- og 7 lodrette
felter. Kig på et kort i 30 sekunder og
husk så, hvor du må gå og hvor du ikke
må. Ikke så let endda, det så jeg specielt
når den voksne i gruppen også skulle
udføre opgaven. Som oftest langsommere
end børnene…
Ved mål, blev alle resultater samlet, og
hvem skulle tro det: Alle spørgsmål var
gættet rigtigt, alle fugle blev fundet og de
blomster de havde samlet blev genkendt
i det leksikon, Margit havde medbragt.
Men en vinder skulle der findes – det
gjaldt trods alt om 3 biografbilletter. Det
blev altså labyrinten, som gjorde forskel-

Margit Biehl - som styrmand på Okseøturen – havde arrangeret et gådeløb rundt
på øen, for at få de unge mennesker lidt
ud i den særprægede natur som Øen jo
har. Der var også mange spørgsmål om
øen hos de 5 poster, som var jævnt fordelt
langs stranden og oppe på engen, ligesom
der skulle gættes om ”fugl og fauna” som
kan findes der. Ungerne gik ivrigt op i
opgaverne ved hver post, og jeg kunne
høre vin og hyl fra min post, når de
nåede frem til ”følekassen” ved den forangående post! Her var alt fra vandmænd
til hornbriller, krabber og så videre! Jeg
stod selv for ”labyrinten”, et spil der mest
af alt minder om det gamle memory spil,
9

len, og der var der til gengæld stor forskel. Det blev de tre piger fra hold 2, som
kan glæde sig til ”en film efter eget valg”
i Kosmorama Sønderborg.
Inden vi gik i gang med gådeløbet på
øen havde vi arrangeret en varm grill,
og pølser/øl/vand var uden beregning,
det stod festudvalget for. Det er jo en
fornøjelse at se, hvor godt de unge mennesker tager fra, når det gælder pølser
og brød! Før vi afsluttede arrangementet
kl. 16, fik alle børnene en is og jeg tror,
at alle havde en hyggelig og spændende
eftermiddag. Endnu en tak til de forældre,
som bakkede op om arrangementet, og
fik dagen til at være festlig og fornøjelig.
Fahrensodde om aftenen:
Når forholdene ikke kan rumme begge
arrangementer – ja så må forholdene
udvides. Og sådan gjorde vi. Aftenens sammenkomst med tursejlerne var
planlagt til Fahrensodde, der hvor vi de
seneste år har afholdt turen. Også selvom
vi kunne have været flere deltagere, ja så
blev det tords alt til 15 voksne og 4 børn.
Men nu er det jo som bekendt ikke antallet der skaber en hyggelig aften – nej
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det er de medlemmer der kommer! Og
hyggeligt, det var det.
Der var trængsel omkring grillen, og
duften af pølser og kød, samt synet af de
flotte salater som blev medbragt, fik enhver til at blive sulten. Inden hver gik til
sit, brillerede Hans med et stykke på sin
mundharmonika!
Sommeren går på held, men der er stadigvæk muligheden for at deltage i endnu
to GS-arrangementer – hvad enten du er
”kvinde eller mand” Det handler nemlig
om mandeturen den 19-20 September,
og ligeledes den første sammenkomst i
”Dametur-regi”, samme weekend. Men
læs mere om disse to arrangementer,
andetsteds i bladet. Og husk nu også
Standerstrygningen, som er plansat til
lørdag den 10/10 kl. 13.00
Vel mødt til de næste arrangementer – og
husk nu lige: Det er dig der skaber festen
– vi skaber rammerne!
Kærligst, dit Festudvalg
Bernhard Jessen.
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Deadline for tilmelding er 5. Sept. af hensyn til maden.

PS. Hvis det øser ned bliver vi i klubhuset.

Mød op til nogle hyggelige timer, så snakker vi om tingene. Kvinder kan også hygge sig sammen.

Meningen med dette arrangement er at finde ud af om der er interesse for en damesejltur og
hvis ja hvordan skal den så foregå.
•	Kender du alle sømærkerne, hvad kan du binde af knob og kan du sætte sejl og tage det ned
igen??
Man kan godt være flere i en båd f.eks., hvis man ikke selv har båd til rådighed.

Medbring dine egne drikkevarer, tallerken, bestik, hynde og din cykel. Du får mad ”serveret”.

Den 19. september kl. 10.00 til Margrethesøen i Gråsten Skov

Damesnakkedrøftesludresynspunktudflugtscykeltur

Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager er Svanemærket.
Den nordiske miljømærkning
betyder at miljøhensyn for
naturen og for de mennesker
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.

IHLE

⁄S

A

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!
E-mail:ihle@ihle.dk
Tlf.: 74 44 11 00 • Fax.: 74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dk
812

Mandetur
2009!
Lørdag/søndag 19-20 September
Så er det tid til årets traditionsrige MANDETUR. I år har vi valgt et mål for turen,
som giver lidt mere sejlads end de seneste års ture, på opfordring af deltagerne.
Målet for årets tur er Augustenborg, hvor vi i øjeblikket er i kontakt med Augustenborg Sejlklub om arrangementet. Vi gennemfører igen et pålidelighedsløb undervejs, med præmier for det vindende hold.
Meld dig til Mandeturen, og bak op om klubbens arrangementer. Tilmelding kan ske
enten ved at du skriver dig og dit mandskab på tilmeldingslisten i klubhuset,
eller ved at sende en mail til Mandeturens styrmand,
Niels Goosmann: niels_goosmann@danfoss.com
Vel mødt til mandeturen og husk: ”Det bliver sjovere, når du også er med!”
Kærligst, dit festudvalg.
Niels Goosmann
Bernhard Jessen
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Ser din bådvogn sådan ud….?

Glem ikke at få rettet fejl ved din bådvogn og få den efterset inden optagningen
står for døren. Virker styretøjet – og er der navn på vognen ?
Herreløst gods = gods uden navnemærke på fjernes ved efterårsoprydningen!!!
Pladsudvalget

marina Toft-Gråsten
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 GråstenFax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06
14

Invitation til

standerstrygning
Lørdag den 10. oktober kl. 13.00

Stander ned
Gratis pølser og 1 vand eller sodavand
Ingen tilmelding
Vel mødt
festudvalget
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Fællesoptagning
efterår 2009
16

Tiden for optagning nærmer sig, og der vil i år som forsøg - blive foretaget flg. ændringer:
•	Umiddelbart efter hovedkapsejladsen vil alle
bådvogne kørt frem og placeret på omtrentlig
vinterplads.
•	”Til-salg” bådene (4 stk) vil blive placeret i
hjørnet ud mod Ulsnæs over mod kommunen.
•	Alle bådvogne gennemgås lige nu af
havnemester og Jan Aaskov. Evt. mangler
vil blive meddelt ejerne og det vil blive
kontrolleret inden optagning, at manglerne er
blevet udbedret.
Optagning vil blive arrangeret i weekender i
oktober.
Poul Erik Petersen er tovholder for
lørdagsoptagninger.
Lister med tilmelding vil blive ophængt.
Som et forsøg vil vi prøve at starte optagningen
allerede fredag eftermiddag – formentlig kl 14.30
Disse fredagsoptagninger vil foregå med frivillig
arbejdskraft.
Hensigten er at få optagning til at foregå i et
roligere tempo, så bådene kan sættes på den
rigtige plads med det samme.
Bådejeren vil så have hele weekenden til
klargøring, og de både der skal op lørdag vil
komme noget tidligere op.
Samtidig vil de GS medlemmer, som har vinteropbevaring andre steder, få bedre forhold.
Denne fremgangsmåde vil også kunne
medvirke til at fastholde den nuværende
pris. Vognmændene er blevet mere bevidste
om pris for optagning af en enkelt båd eller
to, hvor vogmandens timepris er gældende.
Enkeltoptagning kan således blive en dyrere
affære.
Ovenstående vil være et forsøg, så vi beder om
tilbagemeldinger efter optagning.
Pladsudvalget

Kære alle!
Marquesas d. 22/5 - 09
Der er gået lidt tid siden sidste rejsebeskrivelse,
men nu lykkedes det altså at få nedfældet lidt om
vore oplevelser på Påskeøen. Tak for alle de mails,
som har akkumuleret sig i vores mailbox. Der er
meget langt mellem Internet-caféerne herude, så
svar må vente til vi kommer til Hawaii.
I skrivende stund motorsejler vi i næsten vindstille,
på vej mellem Tahuata og Ua Poa i Marquesasøerne. Solen skinner ubarmhjertigt på vore brankede
hoveder, og temperaturen er omkring 32 plusgrader under solsejlet.
Så det kniber måske en smule med inspirationen. Men det er jo med at udnytte,
at motoren producerer masser af strøm! Vi har nydt Gambier øerne, som ligger
godt 800 sømil sydligere end vores nuværende position. Der er lidt køligere, og der
er meget færre både. Vi regner med at afsejle fra Marquesas, bound for Hawaii,
indenfor de næste 10 dage. Og håber at få mulighed for at afsende dette inden da.
Vore computere er ikke begejstrede for det varme havklima, og gør lidt knuder
engang imellem. Så vi krydser fingre, og håber det bedste.
I ønskes alle en rigtig god sommer, mange kærlige sejlerhilsner
Kirsten & Kim
Verdens navle
Vi har rørt ved Verdens Navle. Ikke blot
befundet os på øen, som i svundne tider
bar det Polynesiske navn ”Te pito o´ te
henua” (”Verdens Navle”), men rørt ved
selve den blankpolerede magnetiske sten,
som Påskeø-beboerne kalder Verdens
navle. Stenen ligger omkranset af
lavasten, ved siden af ruinerne af en af de
utallige ahu’er eller tempelplatforme, med
omstyrtede stenstatuer, man finder overalt
på Påskeøen. De lokale, af polynesisk
herkomst, kalder i dag øen Rapa Nui, og

er stolte af deres kultur og polynesiske
baggrund.
Påskeøen er ikke det nemmeste sted at
besejle og besøge med en lille sejlbåd.
Ankerpladserne er få og ubeskyttede,
ofte plaget af store dønninger fra sydvest,
hvor voldsomme vejrsystemer cirkulerer
i de antarktiske farvande langt mod syd.
Det er sket, at både er sejlet den lange tur
fra Galapagos eller det Sydamerikanske
kontinent, ofte over en måned til søs,
uden at de har været i stand til at ankre
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eller komme i land på Påskeøen, når de
endelig nåede frem. Vi har hørt om både
som i over en uge har ligget og krydset
rundt om øen, uden at komme i land, for til
sidst at opgive og sejle videre mod anden
destination. Der er faktisk en lillebitte
havn lidt syd for hovedbyen, som man
med god vilje og ved moderat dønning
kan komme ind i. Hvis man vel at mærke
ikke har mere end 1,7 meters dybgang, og
ikke er længere end 13 meter. SOL stikker
2,30m, så den mulighed var der ikke for
os. De både som får tilladelse til at sejle
derind ved højvande, får lods ombord, og
bliver fortøjet med et utal af liner. - Der
står altid dønning inde i havnen, og hvis
der skulle komme rigtig grove dønninger
fra sydvest, kan det være farligt at ligge
derinde.
SOL ankommer til denne mytiske ø en
tidlig morgen i frisk nordenvind, efter
15 dage til søs fra Robinson Crusoe øen.
Vindretningen muliggør kun ankring på én
eneste ankerplads: Hotu Iti, nær Påskeøens
østligste ende. I morgengryet får vi forude
øje på vulkantoppene, som i sin tid dannede
grundlaget for øen, og et par timer senere
sejler vi langs høje, dystre forbjerge, hvor
store dønninger sydfra med dumpe drøn
bryder mod klipperne, så kaskader af hvidt
skumsprøjt står højt op i luften. Hele vejen
langs kysten står vanddampene som tåger
opad de sorte lavaklinter.
Snart kan vi lade ankeret gå i den åbne
vig, som efter forlydende skulle have
god sandbund. Inde på land står en
stribe store stenstatuer på en kunstfærdig
stenplatform. Alle med ryggen mod os,
men umiskendeligt de statuer vi kender fra
Thor Heyerdahls bog Aku Aku. Vinden er
frisk inde fra land, og 4 – 5 m dønninger
tårner sig op og begynder at brække et
par hundrede meter længere inde i vigen.
Trods den urolige ankerplads er det dog
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en befrielse at ligge forholdsvis stille,
uden at skulle holde vagt. Et par andre
både, - venner fra Patagonien, ligger i
forvejen forankret på stedet, og byder på
lidt socialt samvær, alt imens vi afventer
vinddrejning. Via radio har vi adviseret
myndighederne om vores ankomst, og
beskeden er, at vi først og fremmest skal
tænke på båden og vores egen sikkerhed.
– Altså ingen grund til at forsøge landgang
blot for at indklarere.
Efter et par dage i Hotu Iti, løjer vinden,
og vi kan sejle rundt til hovedstaden
Hanga Roa, - en anden urolig ankerplads,
vidt åben mod Nord og Vest. Dønningerne
fra sydvest er stadig store og grove. Og
landgang simpelthen ikke mulig. – For at
komme i land skal man følge en lavvandet
rende ind gennem revet, til en lillebitte
jollehavn, hvor man kan efterlade sin jolle
eller gummibåd. Og dønningerne begynder
allerede at brække når man er 100 m fra
land. Kunsten er at time det, så man starter
ind- eller udsejlingen lige præcis når en
serie store brækkere har passeret. Så er
der oftest en serie mindre dønninger, hvor
man med lidt held kan få sig zig-zagget
igennem uden at kæntre. – Vi kommer i
land på andendagen, og også ud igen efter
indklarering, og efterhånden lærer vi den
rigtige taktik, så passagen ikke er nær så
frygtindgydende længere.
Allerede samme dag må vi atter lette
anker, og returnere til velkendte Hotu
Iti, da vinden drejer i Nordvest, og gør
Hanga Roa’s ankerplads farlig og meget
ubehagelig. Påskeøen er kendt for hurtige
vejrskift, og efter blot en enkelt rullende
nat må vi atter engang lette anker, og sejle
om til Anakena, den bugt på nordsiden,
hvor Thor Heyerdahl i 1955 havde sin
base.
Anakena er et fortryllende sted, med hvid
sandstrand, vajende palmer, og en stribe af

de karakteristiske statuer på en platform,
som sædvanligt med ryggen mod havet.
Vi ror i land, udforsker kulturminderne
og bestiger en af de små vulkankegler,
som findes på stedet. Vind og vejr opfører
sig fredeligt i 3 hele dage, og vi får gået
en lang tur langs nordkysten, hvor man
passerer stenplatforme og væltede statuer
med jævne mellemrum. Også oldgamle
bananhaver findes spredt i landskabet.
De er delvis gravet ned i jorden, og
beskyttet af opstablede stenmure. – På den
måde holder man på fugten, og beskytter
planterne mod vinden, som næsten altid
blæser hen over øen.
Overalt er der løsgående flokke af
halvvilde heste. Når solen står højest,
søger de skyggen under de få, spredte
træer, som lyser grønt op i det noget
afsvedne landskab.
Men også freden i Anakena får en ende,
i forbindelse med en vinddrejning, og
snart ligger vi atter for anker ud for
Hanga Roa, efter at vi har foretaget en hel
cirkumnavigation af Rapa Nui.
Når man kommer i land i Hanga Roa,
er første indtryk de mange nye biler, og
den tilsyneladende velstand der hersker.
Fine nye huse overalt, og velholdte
blomsterkransede veje og fortove. – Sådan
så her ikke ud for 10 år siden får vi at vide
af en anden sejler, som har været her flere
gange. Årsagen er filmen ”Rapa Nui”, som
blev indspillet på øen for nogle år siden.
Alle indfødte var involveret i filmen, enten
som statister, skuespillere, leverandører,
arbejdere eller på anden måde. Og
lønningerne var helt overvældende, i
forhold til chilenske lønninger. En ældre
dame vi mødte, var kok for filmfolkene,
og sagde simpelthen: ”God Bless Kevin
Costner!” (filminstruktøren). Da filmen
var færdig, havde hun penge nok til at
købe et lille hus til sig selv og hver af

sine 3 børn, udover at børnene fik hver
sin nye bil! Bagefter kan man diskutere,
om ikke filmfolkene fik lidt for frie tøjler.
Adskillige statuer blev flyttet, veje anlagt
i fredede områder, og gamle kulturminder
(mis)brugt på forskellig vis. Filmen er
måske heller ikke det store mesterværk,
men sjov at se, når man har været der.
Men ingen tvivl om at hele samfundet som
sådan, havde glæde af dens tilblivelse.
Rapa Nui har gennem årene haft en
omskiftelig tilværelse. Thor Heyerdahls
teori om, at øen i sin tid var blevet
koloniseret fra Sydamerika, kan i dag
afskrives. Moderne DNA-teknologi har
afsløret at rapanui’erne er af polynesisk
herkomst. Men øjensynligt har der været
en forbindelse med Sydamerika. – Ellers
er det svært at forklare tilstedeværelsen
af sydamerikanske planter såsom søde
kartofler.
Øen blev sandsynligvis befolket af
polynesiere fra Marquesas-øerne omkring
år 400, under ledelse af Hotu Matu’a. Han
havde 6 sønner, som hver fik tildelt en
del af øen, og lagde grundlaget for de 6
første klaner. Senere kom endnu en gruppe
polynesiere sejlende til, og måtte tage til
takke med de ringere områder.
Man ved at statuerne ikke er afguder, men
en dyrkelse af deres forfædre, som var
begravet i platformene. Der opstod en dyst
mellem klanerne, om at lave den største og
mest imponerende!
Den første europæer der opdagede øen, var
den hollandske admiral Jacob Roggeveen
på Påskedag 1722, som navngav den efter
dagen. I 1770 ankom spanieren Felipe
Gonzales de Haedo, og gjorde krav på
øen for det spanske kongehus. Det gjorde
nu ikke den store forskel, idet øen stort
set fik lov til at passe sig selv de næste
små hundrede år, med sporadiske besøg
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af en håndfuld europæiske skibe. Ved de
to første besøg rapporterede man om et
blomstrende samfund med masser af mad,
og ingen tegn på våben og ufred.
Men Fra kaptajn Cook’s ekspedition i
1774 kommer de første rapporter om
væltede statuer (moai’er), ødelagte
tempelplatforme (ahu’er), og en sultende
og dårlig klædt befolkning, muligvis
befængt med syfilis. Sandsynligvis har
der været flere faser i ”borgerkrigen”, de
forskellige grupper imellem. Under alle
omstændigheder er der kun en enkelt
endnu stående statue tilbage i 1838.
Den helt store katastrofe indtraf i 1862,
hvor peruvianske slavejægere ankom
og fangede omkring 1500 rapanui’ere
(ca. 1/3 af befolkningen). Kun 15 af de
tilfangetagne overlevede slaveriet i Peru,
og kom tilbage i 1864, inficeret med
kopper. Katolske missionærer ankom to
år senere, medbringende nye sygdomme,
og i 1877 var der kun 111 overlevende
rapanui’er tilbage.
I 1888 blev Påskeøen officielt annekteret
af Chile, med baggrund i det spanske
suverænitetskrav fra 1770.
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Et engelsk ejet selskab lejede store dele
af øen af den chilenske regering, overtog
mere eller mindre alle brugbare områder
til fåreavl, og flyttede alle beboere til
Hanga Roa, øens eneste bysamfund.
Folk enten fiskede, eller var ansat på
fårefarmen. Lønnen blev udbetalt i
form af tilgodebeviser, som kun kunne
anvendes i fårefarmens egen forretning. Så
befolkningen var stort set stavnsbundne.
Helt op til sidst i 1960’erne fungerede
tingene på denne måde, og oprøret
ulmede.
En canadisk langtursejler var tilfældigvis
ankret op ud for Hanga Roa, og fortvivlede
rapanui’ere satte ham ind i deres
ulykkelige situation. Via sin amatørradio
fik han alarmeret myndighederne i
Santiago om tingenes tilstand, og en
undersøgelseskommission blev sendt til
øen. Da de urimelige forhold blev afsløret,
ændrede tingene sig heldigvis til det meget
bedre. Indvielsen af en lufthavn i 1967
medvirkede også til nye og lysere tider for
rapanui’erne. I dag bor mange familier på
deres eget land, som de fra gammel tid har
haft ret til. Og har med stolthed genoptaget

meget af den gamle kultur. Der er i dag
ca. 3000 efterkommere, og 1000 chilenske
immigranter (der ikke kan eje jord på
øen). I 2001 tilbagegav den chilenske
regering 1400 hektar ”regeringsjord” til
rapa nui’erne.
Og der er nok at kigge på og opleve, på
den lille ensomme ø, der er på størrelse
med Ærø. Vi lejer en lille 4-hjulstrækker
for 24 timer, og drager på opdagelse. Via
vore guidebøger, har vi sat os lidt ind i,
hvad der absolut bør ses. Og første stop
bliver helt naturligt vulkankrateret Rano
Raraku, hvor alle Påskeøens markante
stenstatuer blev skabt. Krateret ligger
i den østlige ende af øen, og de færdige
statuer er blevet transporteret tværs over
øen til deres endelige bestemmelsessted.
Der må være brugt enorme ressourcer på,
først at hugge de imponerende kolosser ud
af lavastenen med primitive stenmejsler.
Dernæst lave transportveje, for til sidst at
flytte kæmperne. Man er ikke sikker på,
præcis hvordan man har flyttet dem. Iflg.
overleveringen ”gik” statuerne til deres
bestemmelsessted. Man ”vrikkede” dem
simpelthen af sted i opretstående tilstand,
ligesom når man flytter et køleskab.
Naturligvis støttet med mange reb og
træstammer. Et moderne forsøg har vist, at
det kan lade sig gøre. Men sandsynligvis
har man også rullet dem af sted liggende
på ryggen, støttet af træstammer, og med
andre stammer som ruller. På dén måde
lykkedes det rapanui’erne at få udryddet
alle træer på øen i løbet af nogle få hundrede
år. Man har fundet rester af en palmeart,
som kun fandtes her, og sandsynligvis har
dækket hele øen, før mennesket ankom.
Men den findes altså ikke mere.
Desuden fandt Thor Heyerdahl verdens
sidste ”Toromiro” træ i et krater, og det gik
ud i 1960’erne. Heldigvis havde han taget
frø fra det med til Gøteborg botaniske

have, så i dag kan man se et eksemplar af
det i Hanga Roa’s botaniske have.
Da træerne var væk, var det slut med at
lave flere statuer. Og da man ikke kunne
fremstille flere kanoer, var det pludselig
småt med fiskeriet, så folk begyndte at
sulte. De forskellige klaner begyndte
at bekrige hinanden, bl.a. ved at vælte
hinandens statuer.
Hvorom alt er, er det stadig en meget
speciel oplevelse at se de utallige statuer,
som den dag i dag står og ligger overalt
både udenfor og indeni krateret. Mange
steder er der også halvfærdige statuer
i alle stadier, som stadig hænger fast i
lavaklippen. Optællinger viser at der
er knap 400 statuer bare omkring Rano
Raraku. For os er det en forunderlig
oplevelse at vandre rundt i dette område,
hvor rapanuierne i sin tid skabte deres
mytiske moai’er.
Landskabet minder i øvrigt mest om
landskaberne på Island eller Galapagos.
Græsarealer med sorte lavaklipper
stikkende op overalt, kendetegner øen,
afbrudt af de udslukte vulkankegler i alle
størrelser, som er med til at give landskabet
karakter.
Næste stop bliver Ahu Tongariki, øens
største tempelanlæg, hvor 15 store moai’er
er blevet genrejst på en imponerende ahu.
Den ligger i bunden af Hotu Iti, - vigen som
vi efterhånden kender så godt efter mange
rullende dage og nætter på ankerpladsen. –
Det er helt spændende at kunne se statuerne
i øjnene, efter kun at have kunnet beskue
deres mindre interessante bagsider!
En enkelt statue står helt for sig selv
oppe ved vejen. Den er kendt som
”ambassadøren” hos de lokale. Det er
nemlig den eneste moai, som har været
væk fra øen, og er kommet tilbage (til
øen) igen. Japan havde et kulturelt
hjælpeprogram med Påskeøen, hvor
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man bl.a. sponserede rejsningen af de 15
statuer her i Tongariki. Og ambassadøren
har været på udstillingstur til Japan og
tilbage igen, som tak for hjælpen! Der står
også en moai på British Museum, som
rapanui’erne gerne så returneret til øen,
men hidtil har briterne være afvisende. I
øvrigt blev hele øen udnævnt til verdensmindesmærke af UNESCO i 1995.
Og så er det vi får lejlighed til at besøge
Verdens Navle. Et lille, beskedent
kulturminde, i forhold til kæmpestatuerne.
Men for os er det et meget specielt minde,
og en påmindelse om Påskeøens ensomme
beliggenhed i det enorme Stillehav.
På vej tilbage mod Hanga Roa får vi
lejlighed til at afprøve vores lille jeep’s
terrængående egenskaber. Via småveje
bevæger vi os ind til mere afsides
attraktioner. Nogle voldsomme regnbyger
bevæger sig ind over øen, og efterlader
vejene som røde glidebaner. Det røde
ler bliver nærmest som brun sæbe, hvor
sorte lavaklipper stikker op som sten i et
vadested. I krateret Puna Kao, som består
af en rød lava-art, fremstillede man i sin tid
de cylindriske røde ”hatte”, som statuerne
blev udstyret med, når først de havde
fundet deres endelige bestemmelsessted.
Fra krateret blev de simpelthen rullet
gennem landskabet, til deres destination.
Huler finder man også i dette lavalandskab.
Vi klatrer ned i ”banan-hulen”, en over
100 m lang lavatunnel, som i gammel tid
har været en vigtig ceremoniplads.
Bananerne gror i en grube i den ene ende,
hvor solens stråler lyser det hele op som
en grøn oase i alt det sorte.
Vel tilbage på båden, går skipper ned
med flaget, med dundrende hovedpine og
kvalme, sandsynligvis hedeslag! Masser af
væske, skygge og en god nats søvn kurerer
dog det gamle skrog, som næste morgen
heldigvis er frisk igen.
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Et besøg på Påskeøen er ikke perfekt,
før man har besøgt Orongo-krateret. Det
ligger lige uden for Hanga Roa , og var
centeret for ”fuglemands-ceremonien”:
En gang om året blev der dystet om, hvem
der skulle være næste års ”fuglemand”,
svarende til øverste høvding. Unge mænd
fra de forskellige klaner skulle klatre ned
af den stejle kratervæg til havet. Svømme
ud til en af de små, stejle klippeøer ud
for kysten, finde det først lagte terneæg,
og returnere til toppen af krateret med
ægget uskadt. Den første som ankom med
et uskadt æg til deres klanleder, afgjorde
hvem der blev næste års leder.
Står man i dag oppe på kraterkanten og
kigger ned i dybet til havet og øerne, kan
man let gyse ved tanken om de strabadser
de unge polynesiere udsatte sig for tilbage
i 17-1800-tallet. Der gik da også adskillige
liv tabt hvert år, i forbindelse med
konkurrencen. Flotte petroglyffer med
fuglemandsmotiver, samt restaurerede
ceremoni-hytter gør Orongo til en flot
visuel oplevelse, med det dybblå hav som
baggrund.
Vi har tilbragt 15 spændende dage ved
Rapa Nui, og været i land 10 af dagene.
Så vi føler selv, at vi har været umådelig
heldige og priviligerede. Rapa Nui’s
særprægede landskaber og kultur har gjort
stort indtryk på os, og der er meget som
lige skal bundfældes.
Tanke og dunke er fyldt med vand og
dieselolie, og vi har provianteret op med
de få friske ting man nu kan få på øen. Og
da vejrudsigten lyder rimelig for de næste
dage, vinker vi den 23. marts farvel til
Chile’s vestligste forpost, og sætter kurs
mod Iles Gambier, de sydøstligste øer i
Fransk Polynesien, godt 1500 sømil mod
vest. – Nye øer, nyt sprog og nye kulturer
venter forude!

Nyt fra
juniorafdelingen
Sommerlejr 09
Årets sommerlejr var i år arrangeret af
Sønderborg sejlklub, og igen i år var der
en stor flok sejlere + forældre med fra
Gråsten sejlklub.
Til sommerlejren var der godt vejr og vi
camperede på den store parkeringsplads
lige ved sejlklubben. Vi havde waveboard
og ethjulet cykler med som vi hyggede os
med når vi ikke var ude og sejle.
A-opti –B-opti-Tera-Laser –Feva og
zoom sejlede 3-kantsbane og c-optierne
lavede stafet. Da vi kom ind fra vandet
havde de store sejlere arrangeret et poste
løb for alle, det var meget sjovt. Næste
dag, da vi kom ind fra vandet, skulle vi
lave et sæbekasseløb, så hver klub fik
et samlesæt, og så blev der kørt ræs. Vi

havde som de eneste klædt os ud, og havde
et heppe kor. Vi vandt en førsteplads, og
det var en stor guld pokal. En heppesang
fik vi da også lavet. Om aftenen grillede
vi skumfiduser og spiste mariekiks. Det
bedste ved sommerlejr er, at det ikke er et
stævne, der behøver blive taget alvorligt,
så det er et super stævne at starte med,
hvis man ikke har været til et stævne før.
Vi glæder os til næste år.
Sommerhilsen
Julie og Hannah
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2 Gråsten-sejlere til Nordisk
Mesterskab i Arendal
Junior Nordisk Mesterskab blev i år afholdt
fra Hove Leircenter uden for Arendal i
det sydlige Norge. I mesterskabet deltog
sejlere i jolleklasserne Optimist, Zoom8,
Europa, Laser og RS:X windsurfer.
Der var deltagere fra Norge, Sverige,
Danmark, Finland, Island og Estland.
Fra Gråsten Sejlklub havde to sejlere
kvalificeret sig. Trine Hansen var med
i Zoom8 klassen, og Mathias Hansson i
Optimist klassen.
Ved NM deltog ca. 300 sejlere. Hvert land
kan deltage med op til 20 piger og 20
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drenge i hver jolleklasse. Det var dog ikke
alle lande der kunne stille med fuldt hold.
De to GS sejlere klarede sig pænt. Trine
opnåede en 23. plads af 31 sejlere, og
Mathias blev 28 ud af 69 drenge.
Sejladserne blev afviklet i skærgården
uden for Arendal. Nogle af banerne
var indenskærs, andre ude i det åbne
Skagerak. De individuelle sejladser blev
afviklet over 3 dage, og for Zoom8 og
Optimist var der også en stævnedag hvor
der blev sejlet holdsejlads med to hold fra
hvert land.

Der blev dog også tid
til andet end kapsejlads.
Efter sejladserne blev
der tid til en masse sund
hygge. Der blev spillet
fodbold og badminton,
og næsten hver aften
blev der da også lige tid
til en omgang matador.
Mathias og Svend
Hansson

Mange af sejlerne
ankom i god tid inden
mesterskabet, så der
kunne trænes. For de 40
danske optimistsejlere
var der arrangeret en
tredages træningslejr,
hvor sejlerne i 4
grupper trænede og
blev fortrolige med
farvandet hvor JNoM
skulle sejles.
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2. afdeling af

Sønderjysk Open
I weekenden 20. – 21. juni var
Gråsten Sejlklub vært for 2. afdeling
af Sønderjysk Open for junior- og
ungdomssejlere. I alt 69 sejlere fra
sejlklubberne i Flensborg, Åbenrå,
Dyvig, Augustenborg, Sønderborg,
Høruphav og Gråsten var med.
Også et par sejlere fra klubber uden
for kredsen havde fundet vej til
Gråsten.
Der var 9 forskellige jolleklasser
repræsenteret på kapsejladsbanerne,
der var udlagt i Flensborg fjord og
ud for sejlklubben.
Fra Gråsten Sejlklub var der tilmeldt
21 sejlere. Lørdagen bød på solskin
og fin vind. Søndag derimod startede
med svag vind og regn, og da regnen
hørte op forsvandt den sidste smule
vind. Denne dag blev det kun til en
sejlads for C-optimisterne.
GS sejlerne klarede sig rigtig flot og
fik følgende placeringer:

A-optimist:
2. Mads E. Hansen,
3. Mathias Hansson,
7. Malthe Chemnitz Borup
B-optimist:
2. Kenneth Frederiksen,
3. Hannah Chemnitz Borup,
4. Merlin Frøhlich,
7. Camilla Haugaard,
10. Julie T. Havn
C-optimist:
3. Christoffer Bjerg Lorenzen,
4. Charlotte Vraa-Andersen
Zoom8:
3. Trine Hansen,
5. Emil Hansen,
8. Ole Nedergaard,
9. Michael Christensen,
Europa:
2. Hans Henrik Brock Michelsen,
5. Rasmus Brock Michelsen
Laser Standard:
1. Morten Rasmussen
Feva XL: 2. Lene Louise Hemmsen
og Line Kabell Nissen

Svend Hansson
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Klubmesterskab i
juniorafdelingen 2009
Der sejles i år klubmesterskab torsdag d.
3. , 10. og 17. september og søndag d. 20.
september.
Torsdage er der instruktion kl. 18. Søndag
d. 20. 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







Torvedage i Gråsten
I den første weekend af august var der
Torvedage i Gråsten, hvilket betyder at
hovedgaden var lukket af for trafik, og i
stedet var der gågade, hvor foreninger og
lign. kunne leje en standplads.
For at få opmærksomhed og blive
mere synlige i lokalområdet havde
juniorafdelingen en stand midt i byen.
Vi havde en laserjolle, en optimistjolle og
et surfbræt med, ligesom vi havde lavet en
28

collage over joller og surfbræt på vandet.
Der var rigtig mange mennesker i byen
fredag eftermiddag og lørdag formiddag,
så mange fik set os og fik folder og
information om, hvad sejlklubben også
kan byde på.

Jonna Haugaard
Juniorudvalget
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

mere

rummelighed

- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS

www.volvopenta.dk

serie Volvo Pen
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er eff
D
ekto iesler
13-75 mrådet
Hk

HOLM MARINE
Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 74 65 40 90
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Mobil +45 40 40 65 90

Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL

Juniorafdelingen samarbejder
med Broager og Gråsten Skole
Fordelt over 5 eftermiddage har
juniorafdelingen haft besøg af ca. 120
elever fra Broager Skole og Gråsten Skole.
To 8. klasser fra Broager var på besøg
lige før sommerferien, og for nylig var
det tre 9. klasser fra Gråsten der besøgte
sejlklubben.
Besøgene startede med lidt introduktion
til sejlads, hvorefter der blev fordelt
sejlerveste og våddragter. Alle eleverne
kom med på vandet, nogle for at kigge
på, andre for at tage udfordringen op
med jollesejlads og windsurfing. Især
windsurfing var der mange der gerne ville
prøve, men også Zoom8, Laser og 606 var
der gang i.
Timerne på vandet, der var en del af
elevernes idrætsundervisning, var for
mange af de unge deres første møde med
sejlads, og det var ganske imponerende
hvor hurtigt de fik føling med at sejle ved
vindens kraft.

Også de lidt yngre årgange er med i
samarbejdet. 15 børn i 10 års alderen fra
skole fritids ordningen på Gråsten skole
har været på vandet og prøvet sejlads i
optimistjolle.
Alle besøgene sluttede med lidt hygge
på terrassen, hvor der blev snakket om
eftermiddagens oplevelser, og der var
mulighed for at stille spørgsmål til det at
dyrke sejlsport. Alle fik udleveret bevis for
deltagelse i skolesejlads.
Skolebesøgene er et af en række tiltag i det
udviklingsprojekt som juniorafdelingen i
øjeblikket gennemfører i samarbejde med
Dansk Sejlunion. Det overordnede mål
med projektet er at udvikle nye tilbud der
kan være med til at tiltrække og fastholde
flere børn og unge i sejlsporten.
Svend Hansson
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Hellere spørge
to gange
end male om

Ferielejlighed
i Berlin.

Pure
Cruising

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, freda 9-18. lørdag 9-13

v/ Lisbeth og Stig
Nissen
www.seberlin.dk
mob: +45 21 22 00 68
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Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.com

Ihle grafisk
grafisk produktion,
produktion, Broager
Broager
Ihle

www.elvstromsobstad.com

