S på
Besøg G
klub.dk
sten-sejl
a
ra
.g
w
ww

HAVNEFESTEN

vandet
Bjørn på vej i

FANG
LINEN

GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2011 - NR. 3 - 43. ÅRGANG

HUSK!

011
ber 2
m
e
v
no
il du
d. 4.
tof, v

line
du s
Dead ideer, har et sjovere
r du
lave
il

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

at
Ha
rag t
ed til
e bid
m
n
i
e
r
d
eller
d
væ
mail
å sen
a
s
i
v
,
blad
ktion
reda
s
t
e
st..
d
bla
ig po
l
e
d
n
almi
med
dre!
jo be
r
ø
f
Jo

tlf. 74 65 01 10
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f.nielsen@os.dk
Haludvalg
Peter Øland
Nalmadebro 28, 6300 Gråsten
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Ulla Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
74654786/21288043
Redaktoer@graasten-sejlklub.dk
Webmaster Frank Jessen
Dyrkobbel 164, 6300 Gråsten
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Formandens
side
SEJLSÆSONEN ER LIGE NU PÅ
SIT HØJESTE
Formandens side bliver denne gang lidt
kortere end ellers. Her hvor jeg sidder og
skriver denne side er vi i sommerferietiden, og klubaktiviteterne er på lavt blus.
Mange af klubbens medlemmer er endnu
på sommer tur, og det er højsæson for at
samle gode sejloplevelser - oplevelser
der kan blive til gode historier, der kan
fortælles når dagene igen bliver korte
og bådene står på land. Sejlsporten kan
føre om vidt omkring. Selv sidder jeg
ved Comosøen i Italien og følger VM for
Europajoller, som I kan læse en beretning
fra andet steds i denne udgave af fanglinen.
Men inden længe er ferietiden ovre, og
der begynder igen at være stor aktivitet
i GS. De ugentlige aktiviteter i klubben starter op igen, og også flere af de
traditionsbundne fælles ture ligger i den
kommende tid. At der også er plads til
nye aktiviteter er den nyligt afholdte
havnefest et godt eksempel på. Midt i
juni havde festudvalget taget initiativ til
dette nye arrangement som blev en stor
succes. Og mon ikke denne fest i løbet
af nogle år er blandt de mange andre
arrangementer, medlemmerne har forventning om er på programmet hvert år.

Også bestyrelsesarbejdet er på lavt blus
her hen over sommeren, men i september
trækker bestyrelsen igen i arbejdstøjet.
Der er planlagt en række møder frem
til jul, hvor der skal arbejdes med flere
forskellige emner. Et at dem, hvor også
klubbens medlemmer vil blive involveret,
er et sikkerhedstjek af aktiviteterne i GS.
De enkelte udvalg i klubben vil her gennemgå de forskellige aktiviteter i klubben
og se på hvad vi i dag gør for at minimere
risiko for uheld. Formålet med dette arbejde er ikke at lave mange stramme regler,
men blot en gennemgang af, om det vi
går og foretager os i klubben i dagligdagen sker på en sikkerhedsmæssig fornuftig måde. Jeg vil her gerne opfordre alle
medlemmer til at tage del i dette arbejde,
da sikkerhed vedrører os alle.
Jeg vil slutte med at ønske alle klubbens
medlemmer en fortsat god sommer.
Svend Hansson
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
j 2011
02. ma

Afbud: Bernhard, Frank
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14/3 & 28/3 – 2011:
Referat godkendt.
2. Siden sidst og indgået post – Svend
De 2 nyeste påhængsmotorer fra ledsager
bådene er stjålet i sidste uge.
Tyveriet er meldt til politi & forsikring.
GS modtager i nærmeste fremtid DS
standere som udleveres til bådejere af
Havnemesteren.
Når vi fører den nye DS-stander viser
vi at vi er med i den organiserede del af
dansk sejlsport samt at vi har ret til at
ligge ved DS-turbøjerne.
3. Økonomi – Bent
God likviditet og kun få opkrævninger
der endnu ikke er betalt.
I løbet af kort tid udsendes opkrævninger
vedr. Plads & Hal for sommerperioden
samt Bro depositum.
4. Ændringer i medlemskartotek og
tildeling til udvalg – Poul
Der er i løbet af de seneste 2 måneder
foretaget en gennemgribende ajourføring
af kartoteket og som det fremgår af det
pr. 27/04 fremsendte kartotek er vi nu
222 medlemmer.
Medlems type
Total
Aktiv
159
Junior
32
Passiv
27
Æresmedlem
4
I alt
222

Nye medlemmer:
1447-Erling Knudsen, Egernsund
Aktiv	
Klubhus
1448-Lars Frank, Rerup Sønderborg
Aktiv
Fest
1449-Hans Gade, Gråsten
Passiv
1450-Frank Gløe, Flensburg
Aktiv
Plads
1451-Kenneth Jessen, Sønderborg
Aktiv
Junior
Det er naturligvis medlemmerne der
skal meddele adresseændringer m.m. til
sekretæren; men hvis bestyrelsesmedlemmerne bliver bekendt med ændringer (tlf., mail, adresse, køb/salg af båd
mm.), er det vigtigt at sende disse til
sekretæren!
5. Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
• Kapsejlads, Niels:
19 tilmeldte til aftenkapsejladserne som
starter på onsdag d. 4/5
• Klubhus, Smudi:
Møde i morgen d. 3/5
• Hal, Peter:
Indkaldelse til møde i nærmeste fremtid
• Havn Ole:
Vi har p.t. 5 ledige pladser ved broerne
(to med begrænset dybde, en med kun
2,24m bredde & to med 2,92m bredde
– den ene ved Folkebådsbroen). Mastekraner & broer vedligeholdt, der resterer stadig lidt arbejde. Der undersøges
5

MARINA TOFT-GRÅSTEN
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 Gråsten
Fax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.com
E-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06

BHJ - globale muligheder

Ingredienser i verdensklasse
BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og
kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.
Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
Se mere på bhj.com

- when you are looking for real value
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BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten

stadig muligheder for uddybning. Badebro
til Alnor strandpark søsættes fra GS iht.
aftale. Redningsstandere opsættes snarest.
• Junior, Henrik:
Nye motorer skulle ankomme i morgen.
God velfungerede forældre gruppe. Lørdag formiddag d. 14/05 møder en gruppe
op i Ulsnæs centeret for at tiltrække nye
juniorer. Der bliver mulighed for at komme ud at sejle om eftermiddagen eller tirsdag & torsdag. Kontakter til skoler mm.
ligeledes for at tiltrække nye medlemmer.
• Program udvalg, Poul Erik:
Der var stor interesse for Søredningstjenestens besøg ved standerhejsningen.
Ingen aktiviteter før til efteråret.
• Plads, Egon:
Arbejdet skrider planmæssigt frem ved
legeplads & grillplads mm.. I morgen ryddes det sidste op på pladsen! Traktor har
fået nye fordæk. Der sprøjtes i nærmeste
fremtid for ukrudt.
• Redaktør Ulla:
Vi skal have set på hvordan vi kan
reducere portoudgifter til Fanglinen.
6. Løse hunde på pladsen
Hunde skal holdes i snor på GS område!
Der opsættes skilte på pladsen og ved broerne (Ole)
7. Opgaver/emner for bestyrelses-arbejdet det kommende år – Svend:
• Havneuddybning (Ole)
• Rev. Af vedtægter (Svend, Bent Ole &
Poul)
• Mere ”liv” i hjemmesiden (Ulla/
Frank)
• Junior hjemmeside skal være en del af
GS (Henrik & Frank)
• Standard stativer til alle (Poul Erik,
Egon & Bent)
• Krappebro (Ole & Egon)  

8. Sikkerhedscheck i GS - Svend:
Vi skal sikre os at alle klubaktiviteter
foregår på en forsvarlig måde så risikoen
for person-og/eller materialeskade er minimal!
Hvert udvalg bedes derfor gennemgå alle
sine aktiviteter og udfylde det af Svend
udleverede skema med følgende 3 kolonner (mailes senere):
A. Beskrivelse af klubaktivitet der er
risikobetonet
B. Hvad gøres der for at minimere risiko
for person-og/eller materialeskade ved
aktiviteten
C. Bør der gøres mere for at undgå skade
ved aktiviteten – hvis JA, beskriv hvad der
skal gøres
9. Eventuelt:
• Ulla: Husk deadline til Fanglinen d.
12. august!
• Bent: Hvordan sikrer vi vores aktiver
bedre mod tyveri. Skal vi arbejde på
at få området video overvåget hurtigt
(Henrik & Peter går i gang med det
samme!).
• Svineri på plads & ved mastekran
søndag eftermiddag efter mastepåsætning (Ole).
• Nøgle glemt ved mastekran afleveret til Ole der forsøger at finde
pågældende medlem.
Referent Poul
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REDAKTØREN
SKRIVER
Jeg havde gjort mig mange tanker, inden
jeg meldte mig som ”arvtager” til redaktørjobbet.
Måske især om, hvordan jeg skulle få fat
i ”stof” til bladet. Derfor henvendte jeg
mig, her i sommer, til mange af medlemmerne og bad om hjælp. Og tusind tak

Krabbevæddeløbsbane

Krabbevæddeløbsbane

for de gode mails jeg modtog. Jeg vil
derfor gerne opfordre alle, der har gode
oplevelser/historier eller informationer til
enten at sende materialet til mig på mail,
ringe eller stikke mig en lap papir.
Jeg mener selvfølgelig at det er helt
oplagt at samtlige udvalg sender en
beretning om aktiviteter, der
har fundet sted eller finder
sted i nærmeste fremtid.

Vi passer godt på din bil...

Vi har været på sommertogt i
Limfjorden, som begejstrede
os rigtig meget, skønt vi ikke
havde det allerbedste vejr.
Service og reparation af alle
F.eks. var Frederiks-kanalen
biler. Speciale: VW - Seat ved Løgstør, både smuk, med
Skoda
rigtig mange ”gamle” vilde
blomster og interessant, i
Sejersbæk Biler ApS
kraft af det store arbejde, der
Nederbyvej
2
·
6300
Gråsten
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
blev lagt, da den i tidernes
Tlf. 7465 2220 · Mobil 4036 2270 Service Partner morgen blev gravet ud.
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Køb & salg af nye og
brugte biler

Service o
reparation g
alle bilmæ af
rk
-også ind er
en
for garantiperioden

Sejersbæk Biler ApS
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Moler-klint på Fur.
Vi så mange sæler, både i vandet, men
også på sandtanger, f.eks. ved Livø lå der
25-30 stykker og solede sig.
Fur gjorde også et stort indtryk med de
stejle molersklinter, museet, en skøn
lille uhøjtidelig pandekage-cafe og
selvfølgelig furs bryghus. Vi har slet ikke
set det hele og må af sted derop igen ved
anden lejlighed.
På hjemturen mellemlandede vi bl.a. i
Julsminde, der har en superflot og meg-

et benyttet legeplads samt en krabbebro
med en krabbevæddeløbsbane!! Derudover var der tilknyttet en ung biologstuderende, der uddelte net og spande til de
unge mennesker, og senere fortalte og
forklarede alt om de fangster, de vendte
tilbage med.
Nu kan vi læse om sensommertur, standerhejsning og vinteropbevaring, men i
skrivende stund, har vi altså stadig lidt
sejltid at gøre godt med. Giv ikke op.
9

STANDERHEJSNING
den 30.4 2011
Hele formiddagen op til kl.13 myldrede
det med folk på pladsen, vejret var fint
og ved hjælp af 2 æresmedlemmer og en
god vind gled flaget til tops efter at formand Svend Hansson havde fortalt lidt om
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klubbens aktiviteter i løbet af vinteren
og foråret. 2 juniormedlemmer stod for
hejsning af klubstanderen og formanden
ønskede alle en god sejlersæson

Derefter stod festudvalget for det nye”
traditionelle” sildebord, som var rigtig
hyggeligt og supergodt tilrettelagt, der
var en tilslutning på ca. 100 personer.

Kl.14.00 kom Sønderborg Søredningstjeneste på foranledning af programudvalgsformanden, Poul Erik
Petersen forbi. De gav oplysning og
demonstration af deres arbejde. Det var
et godt og interessant indslag.
Sejlersæsonen er igen i år startet på en
rigtig god dag.
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HAVNEFESTEN
Trods stor skepsis hos mange, blev
havnefesten en ubetinget god oplevelse.
En stor indsats af festudvalget gjorde at
deltagerne oplevede hallen ren og pyntet,
med bar og borde der var dækket op til
fest. Oplægget til festen var at deltagerne
selv skulle medbringe sin egen mad, men
alle drikkevarer skulle købes i baren, der
havde et rigtig pænt udvalg. Udenfor stod
der flere griller klar til det medbragte
kød.(selvbetjening, forstås)
Bernhard bød velkommen og samlede
os omkring sevicekajen, hvor der skulle
opføres et ”vandspil.”
En fender til at sidde på, med tov op til
kranen og i det tov er der en stålplade. For et beløb købes der et antal
bolde, som kastes mod pladen og når

12

DEN 24. JUNI 2011

den rammer, udløser den en ”vandgang”
til personen på fenderen.
Efter dette gode indslag samledes vi til
spisning og god hyggemusik, som senere
blev til dansemusik og groft udnyttet til
langt ud på aftenen.
Der var ca.110 festdeltagere, stemningen
var høj og det blev tidlig morgen, da de
sidste gik hjem. Rent økonomisk endte
det, som forventet, med et mindre underskud.
Næste års havnefest bliver planlagt til
enten 15. eller 22.juni, med forventning
om endnu flere deltagere.

MANDETUR 2011!
Lørdag/søndag 17-18 sept.
Destinationen er endnu ikke fastlagt,
men kommer, når tiden nærmer sig,
som opslag i klubhus og på broer.
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PINSETUR 2011
Pinsen faldt ganske sent i år – faktisk så
sent, som det kan lade sig gøre. Sommeren derimod, ja den faldt tidligt i år, vi
havde i al fald ikke noget at klage over,
med hensyn til vejret – næsten symptomatisk for pinseturene!
Stedet, det skal der ikke diskuteres så
meget om. Kari Christiansen får hvert år
en booking af mig, til det efterfølgende år.
Og hun er nu også så gæstfri, og behjælpelig med borde og stole. Nu fik jeg langt
om længe selv vist GS-gæstfriheden, ved
at give hende en af vore klubstandere, til
ophængning i deres klubhus, som vi efterhånden for vane, altid låner lørdag aften.
Detllef’s vildsvin er også blevet en fast
tradition. Jeg spurgte i år ved velkomsttalen, om det var noget, man efterhånden

Spisning i Mjels Vig Bådlaug’s
klubhus lørdag aften
14

var blevet træt af, men dertil fik jeg en
klar melding, at det skal der ikke laves om
på! Godt så, det får vi igen næste år.
Når mange er samlet – og dette år blev det
til i alt 53 deltagende klubmedlemmer og
deres familie/venner – så er der altid forskellige interesser. Det gode er så, at det er
der også plads til. Nogle vil synge, og her
kommer man uvægerligt til at tænke på
Erik Petersen (han bliver faktisk i daglig
tage også kaldt ”Erik sanger”), han får
altid løftet stemningen op på et umiskendeligt niveau! Det ene år blev der sågar
råbt ind ad vinduet, at vi skulle dæmpe
os… Jeg hænger så med i den flok, der
”sønder-synger-sangbogen”, sådan som
min kone Anette også foretrækker det.
Andre derimod, ynder at sidde ved bålet

ude foran broen, hvor Kari’s mand altid
sørger for rigeligt med brænde. Børnene
derimod opererer med én fællesnævner:
Leg. Se blot de to unge damer her, mon
aftensmaden kan holdes inden borde efter
den snurrrretur, ja det meldes der ikke noget om..

med forfriskninger til såvel store som små.
Deltagelsen ved gåturen synes jeg også var
rigtig fin, jeg tror vi var godt 20, der var på
gåtur den søndag.
Og så tid til en ”morfar” på dækket, i
cockpittet eller hvor man nu finder hvile.
Jeg fik indhentet lidt af den forsømte nattesøvn den eftermiddag.
Om aftenen blev der grillet for medbragt mad, og
det er traditionelt også
en rigtig hyggelig aften!
Henrik Markussen havde
endda sørget for at tage
nogle joller med op inden
weekenden, så de unge
mennesker kunne tage sig
en sejltur på egen hånd. Et
rigtig godt initiativ, som
blev udnyttet – og ikke kun
af dem, der er vandt til at
sejle. Det var måske den
skjulte dagsorden, for her
To piger i fuld leg
på billedet ses min ældste
datter Helene i opti’en,
Aftnerne var lune og stille, det gælder som faktisk synes det var rigtig sjovt.
både lørdag og søndag. Stemningen er Næste år ligger pinsen igen præcis 7 uger
umiskendelig, og der er tid til en snak efter påske – så sæt allerede nu et kryds i
rundt omkring på hinandens både, hvis din kalender, og vær en del af fællesskabet!
ikke lige der er indlagt en gåtur, eller
Dit Festudvalg,
måltidet trænger sig på.
Bernhard Jessen.
Søndag formiddag er der
altid indlagt en gåtur. Det
er godt at bevæge sig – og
måske har håret også godt
af at blive luftet lidt, efter
en lidt for kort nats søvn.
Dette år var det Jørgen
Rye, som stod for planlægningen af gåturen.
”Den blev lidt lang” var
der nogle der sagde, men
det er da bedre end at få
modsatte besked! Vi fik
vor motion, og den obligatorisk indlagte ”pit-stop” Mjels vig havn.
15

GRÅSTEN SEJLKLUB

Båd på vogn
Båd på stativ

4 V . Janaia. HR 41
Gunnar Otto
3 V . Daddys. Marex 330
Erland Jensen
2 V . Freya. Nimbus 2600
Rolf Knap
1 V . Jacida. Tresfjord 29
Esben Novak

Henvendelse:
Poul Nielsen (Nanna, Bavaria 31).
Finn Hjermov (Havliv, HR 31).

(pladsnr.) V :
(pladsnr.) S :
Tlf. 3091 0549
Tlf. 3024 4843

Finn Hjort

2 V . Annette. Saga 27

John Theodor Jensen
3 V . Skippy. Shipman 28
Ebbe Horsted
4 V. Frigg. Jasmin 25
Jørgen Rye

9 V . Olivia. Mayland 20
Jørn Skovsen
8 V . Mille. Drabant 27
Bent Brüning
7 V . La Belle. Scanmar 33
Tage Møller
6 V . Pys. Grinde
Kurt Thomsen
5 V . Charisma. LM 30

1 V . Anne. Granada 32

5 V. No Name. RJ 85
Dan Flintenborg

6 V. Sylvis. Skilsø 23
Søren Vogelius

7 V. Daffy. Jouet Sherif 20
Freddy Valentin

Bådvogne og bådstativer placeres med midten ud for pælen, der står i bagkant af hver plads.
Bådene skal placeres så på tæt på hal og hegn som muligt af hensyn til kørsel med både.

Placering af både vinteren 2011-12
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17.V . X-Dream. X-99
Poul Fribo
16 V . Nielsen II. Scampi 30
Frede Nielsen
15 V. Ole Uhl. Grinde
Margit C. B. Hansen
14 V. Picea. Ballad

18 V . Carpe Diem. Comfort.32
Bent Pedersen

19 V . Santana. Bavaria 30
Bjørn Vestergaard

20 V . Plus. Carat 34
Inge Kryhlmann

Maren. Trio 96

21 V . Til salg

Salacia. Alo 28

22 V . Til salg

Strix-Bubu. Banner 30

23 V . Til salg

15.08.2011

17

V . Martinique. Kings Cruiser 33

Frank Jessen

V . Volare. Beneteau 39.3
Bernhard Jessen

1 V. Ina. Danboat 29

Kaj Nissen
2 V. Fru Hansen. Maxi 84

Hans P. Norup

Thomas Cullberg

Bent Junker

2 V. Balesin. Capalina 36
Peter Terp
3 V. La Vita. Comfortina 35
Lars Bønlække
4 V. Horisont. LM 22

V . Frivagt. HR 26
Ole Rinneberg

Børge Bach-Hansen
3 V . X-tra Dejle. X 322

4 V. Tema. Maxi 84

5 V. Athene. Bavaria 36
Poul Erik Petersen
6 V. Ju-lu. Bavaria spec.

V. Fire Lady. Rode 32
Gunnar Høj
V . Amalie. Rode 30
Bjørn Bach-Hansen
V . Diana III. Elan 43
Henrik Halona

xxxxx
5 V. Ketuben2. Finark 25
Jan Aaskov

V . Amina. Albin Alpha V . Trunde. Grinde
Svend Hansson
Ole Rieck

6 V. Humle. Granada 31 V . Blåhvalen. Grinde V . Lady Killer. Granada 31
Dennis Ottesen

Anker Hansen

Svend Gram

Tonny Sandau
4 V . Skibet. Maxi 77
Finn Goldberg
3 V . Sprøjt. Granada 27
Leo Dan Krammer
2 S . Life Style. Granada 28
Lars Gormsbøl
1 S . Sylfide. L-23
Kenneth Jessen

V . Jame. Targa 96 V . X-faktor. X-362
Henrik Kirkeby
Heinrich Joh.

affald
containere

1. V Monic. Espace 110
Peter Wettengel

Claus H. Clausen
13 V . Gulinn. Danboat 28
Bjarne Brudvig-H.
12 S . Havliv. HR 31
Finn Hjermov
11 S . Rapfod. Granada 31
Peter Brinch-Nielsen
10 S . Ciel. First 305
Henrik Markussen
9 S . Frigg. Scampi 30
Peter Øland
8 S . Funny Girl. HR 29
Svend Anders Olesen
7 S . Nanna. Bavaria 31
Poul Nielsen
6 V . Balladin. Ballad
Laurits Bech-Mikk.
5 V . Atom. Nimbus 30
Trompe Kistrup
4 V . Calixtus. ca. 30 fod
John Peter Girant
3 S . Lanette. Jeanneau 35
Lars Møller
2 S. Queen. Jeanneau 35
Egon Rerup

”BLÅHVALEN”
FYN RUNDT 2011
I vinterens løb havde besætningen og jeg
besluttet at vi i 2011 ville sejle Fyn rundt
igen, vi havde et gammelt udestående
med én af vore konkurrenter, ”GROG”
fra Samsø, vi slog ham for et par år
siden, men sidste gang vi var
med slog han os. Jeg havde
også hørt at pokalen,
som altid blev
udsat til Dan-

markmesterskaberne, ville blive udsat
til Fyn Rundt, der havde ikke været nok
tilmeldinger til at man kunne afholde et
DM sidste år, men jeg kunne ikke få det
bekræftet nogen steder. Man kan kun
vinde pokalen, som er en skulptur af
en Grindehval, hvis man er medlem af
Grindeklub-ben. Jeg havde bevidst ikke
betalt kontingent, jeg havde sat båden
til salg og dette blev måske vor sidste kapsejlads i ”Blåhvalen”. Men tingene ændrede sig, da vi var kommet til
Bogense, efter en fin sejlads i hårdt vejr
og skulle op i teltet for at få en forfriskning, mødte vi Allan Rye fra ”Grog”,
han fortalte at pokalen blev udsat på Fyn
rundt, da man ikke havde andre sejladser, hvor der var flere Grinder, der skulle
min. være 5 tilmeldte både, og her var
der tilmeldt 6 både, men betingel-sen for
at vinde var at man havde betalt kontingent, bestyrelsen gav mig så lov til
at betale kontin-gentet til Allan,
så var formalia i orden, det
ville jo være ærgerligt, hvis
vi slog ham og alligevel
ikke fik pokalen med
hjem.
Søren havde samlet
en fin besætning:
Henrik Marcussen,
Bo Back Hansen,
Poul fra København, Søren og
skipper Anker.
Ve j r m e l d i n g e n
lød på frisk vind
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fra SW, vi skulle starte kl. 11.15,vi havde
først rigget en HA-fok til, men da vi kom
ud til startlinien besluttede vi at skifte til
en GF 2 og den passede lige til vinden,
som var omkring 10-15 m/s.
Vi fik en fin start og så gik det mod Fredericia, det viste sig snart at vi kunne
holde op, så det gik for bidevind til Strib
Fyr, herefter måtte vi krydse lidt indtil
vi kunne falde af ned i Lillebælt, der var
stadig meget vind i pustene helt op til
20 m/s. ”Norrønna” fra Vejle var heller
ikke langt borte, han var også én af dem
vi skulle passe på. Vi kunne på nettet se
at ”Grog” var 16 min. bag os ved Strib.
”Norrønna” passerede lidt før ”Grog”
kl.14,12 kun 9 min. bag os.
Hele turen ned til Helnæs gik i forrygende fart, båden surfede og loggen viste
over 10 knob, mange af de lette både
overhalede os på turen ned til Helnæs,
som var et meldepunkt, vi var 18 min.
foran ”Grog” og 9 min. foran ”Norrønna”, vi kunne ikke bære spiler, vi beholdt
GF 2 på og prøvede i Svendborgsund at
sætte spileren, det gik kun en kort periode så skulle vi til at skære, den måtte
ned igen. Ved passagen af Svendborg var

vi 26 min. foran ”Grog” og det samme
foran ”Norrønna”, da vi kom ud forbi
Thurø og satte kursen mod Thurø Rev,
prøvede at igen at sætte spileren, men
kunne ikke bære den, det blæste simpelthen for meget og vi kunne slet ikke få
styr på båden, som skar op hele tiden og
jeg var nervøs for at vi skulle sejle ind i
én af de andre både, som lå i en stor flok
omkring os.
Vi holdt os hele turen op igennem Storebælt tæt under kysten for at få lidt læ,
”Grog” var sejlet ud igennem et løb i
revet og havde fået nogle fordele der,
da vi kom til Fyns Hoved var han kun
20 min. bag os, det syntes som om han
lå lige bagved, så vi fik lidt af et chok.
Vi kunne holde op til Æbelø, men måtte
krydse ned til Bogense, hvor vi gik i
mål kl. 11.06.50 og ”Grog” gik i mål kl.
11.31.46, vi slog ham med godt 25 min.
og det var godt tilfreds med.
Vi fik pokalen med hjem og den pryder
nu i Sørens stue. En fin tur rundt Fyn,
aldrig før har vi sejlet rundt under 24
timer, der var luft hele vejen. En tak til
besætningen, de gjorde et fint stykke
arbejde.
Anker

EN BUKET
ROSER
Bør i år afleveres til både pladsudvalg og broudvalg for at holde såvel plads som bro i
god og brugbar stand.
Det har været en fornøjelse, at broen har fungeret helt upåklageligt – og at pladsen har
været ryddelig og nem at parkere på!
Godt arbejde!
Klabautermanden
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EN HAVN HAR MANGE
MULIGHEDER

….. OG KAN VÆRE MANGE TING

Gennem sommerens sejladser er mange
havne blevet anløbet – og det har naturligt
nok givet anledning til at tænke over, hvor
forskellige havnene er og hvor forskellige
tankerne bag ved åbenbart også er.
Det vil føre for vidt at komme ind på dem
alle, men udgangspunktet kan godt være
Grauhöft i Slien, Her er der hyggeligt, god
adgang til service af forskellig slags, meget at se på, en god restaurant i sejlklubben
og en god by bagved – og så er det ganske
overkommeligt med havnepenge.
Den havn hører så absolut til favoritterne.
Også fordi afstanden dertil er meget overkommelig.
Fra den modsatte ende af skalaen kan Sønderballe i Genner Bugt fremhæves. Vi anløb
denne havn, fordi DS-ankerbøjer åbenbart
ikke var lagt ud i år (!!!), og så mente vi,
at Sønderballe kunne være et roligt alternativ. Det var den ikke. Speedbåde, gummibåde, vandscootere i alle afskygninger
for frem og tilbage og gjorde en ellers ganske dejlig sommeraften til en særdeles blandet fornøjelse. Man kunne godt have ønsket
sig en havnemester, der ville og turde gribe
ind. En slags lokal Frede!
Vi sejlede i sommerens løb godt 5 uger,
og naturligvis er billedet af havnene meget forskelligt. Overalt var der dog i år god
plads! Og det var dejligt.
Undren blev der plads til, da havnemesteren i Klintholm kun talte tysk. Det var han i
sin gode ret til, mente han, da havnen åbenbart ejes af et tysk selskab. Sommerudsalget af danske perler så ud til at være begyndt! Og det er da underligt. Eller?
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I Rudkøbing blev vi besat af cirka 52 millioner insekter, hvilket vi en fra besætningen (navn nævnes ikke) til at gribe en pøs
for at skylle kræene væk. Umiddelbart blev
mobiltelefonerne under denne aktivitet
overset, så nu har vi fået nye telefoner. 175
kr. i havnepenge – uden nogen form for
service og uden information i øvrigt. Det
forekom næsten som åger! Senere skulle vi
erfare, at man også andre steder på Langeland tillod sig samme uhyrlighed! Og det
skal sammenholdes med, at forfald og manglende oprydning satte sit præg på øen.
I Hundested forsøger man gennem mange
aktiviteter at gøre havnen attraktiv. Sidste
år byggede diverse kunstnere skulpturer i
sand. Det var en stilfærdig aktivitet, der i
år var afløst af fremstilling af træskulpturer
ved hjælp af motorsave. Det kunne høres!
Og det gjorde sin virkning.
Herlige besøg blev det til blandt andet på
Sejerø og i Nivå. Begge steder var fyldt
med overskud til at tage imod gæster. Og i
Nivå kan man formedelst 80 kr. i klubbens
restaurant spise et godt måltid og få et glas
vin til! Det er ikke så dumt.
Sammenfattende er det blevet til overvejelser om havne, der fortsat tror, at det
er nok at stille en halvdårlig broplads til
rådighed for sejlerne. De tider burde være
forbi – men det ansporer vel sejlerne til at
tage de ”rigtige” steder hen – og sejle uden
om dyre Langeland? Eller hvad?
Carpe Diem

Sæsonen går på hæld!
Invitation:

STANDERSTRYGNING
lørdag den 8. oktober 2011, kl. 13.00
Stander ned
Gratis pølser og 1 øl eller 1 sodavand

Ingen tilmelding
Vel mødt
festudvalget
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EN BERETNING FRA
EUROPAJOLLERNES VM 2011
Gravedona d. 10. august 2011.
Vi har nu været her ved Como søen i Italien
i 10 dage og VM er nået til 4. sejladsdag.
Af de 170 deltagere fra 13 nationer, er de
25 fra Danmark. Hver nation får tildelt
et antal pladser til VM, ud fra antallet af
Europajolle sejlere i det pågældende land.
Herudover er der i ugen inden VM et åbent
stævne ’Open week’ hvor der sejles om
yderligere VM pladser til sejlere der ikke
er prækvalificeret. Europeclass Denmark

var i år tildelt 9 pladser til piger/damer og 9
til drenge/mænd, og desuden lykkedes det
for yderligere 7 danske sejlere at sikre sig
en plads til VM. Det danske hold er dermed
det næst største, kun overgået af svenskerne
der har 50 sejlere med. Mindste nation er
New Zealand med en deltager.
Lillebælt Sydkredsen er pænt repræsenteret med 4 prækvalificerede deltagere
som er Klaus Røn Madsen, Rasmus Brock
Michelsen, Mads Lintrup Andersen og
Mathias Hansson.
Deltagerne er overvejende i 16 – 20 års
alderen, men på deltagerlisten er også
ældre sejlere heraf flere der er tidligere OL
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deltagere, så det er et meget hårdt felt vore
sejlere her er med i.
Dagen i dag skulle være ’Lay day’, men
hviledagen er inddraget, da de første 3
sejladsdage kun har givet 1 sejlads for
damerne og 2 sejladser for herrerne. Der er
planlagt i alt 12 sejladser med 2-3 sejladser
hver dag, så det begynder at være tvivlsom
om alle sejladser kan nås inden mesterskabet slutter lørdag eftermiddag.
Vindforholdene her er meget forskellige
fra det vi kender i Danmark. Vinden starter
hver dag med at være nordlig, og når solen
i løbet at formiddagen varmer bjergene
omkring søen op, kommer der gang i termik vinden de her kalder ’Brevaen’. Den
nordlige vind først på dagen er meget ustabil så kapsejlads er først mulig over middag
når Brevaen skaber stabil sydlig vind. Så
her kan der kun sejles kapsejlads om eftermiddagen og kun på dage hvor solen skinner, og det passer mange af de unge sejlere
fint, at første start hver dag først er planlagt
til kl. 13. Så kan de både sejle kapsejlads
og sove længe, det er de jo ikke forvent

med ved de hjemlige stævner.
Det er ikke kun sejladserne der er en
udfordring for sejlerne. Også målingen
af joller var for flere en prøvelse. To dage
var der afsat til måling af de 170 joller,
ror sværd, master og sejl. Selv om en stor
del af jollerne havde været til EM ugen
inden og her også var gennemmålte skulle
de fleste i gang med at ændringer inden
målerne var tilfredse. Markeringer på master og bomme skulle flyttes/males om,
korrektionsvægte skulle ændres og meget
mere. Ved fælles hjælp lykkedes det dog at
få alle danske joller igennem målingen, så
de var klar til første sejladsdag søndag.
De danske sejlere klarede sig fint ved
’Open week’ og Danmark markerede
sig som en stærk sejlsportsnation ved at
besætte 1. 2. og 3. pladsen og i alt var der 5
danske sejlere i top 10 – ganske flot klaret.
De næste dage vil vise om vi kan gentage
dette ved VM.
Resultater kan ses på www.europeclasswc2011.com
Mathias og Svend Hansson
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ARBEJDET I PLADSUDVALGET FORÅR 2011
Som ny pladsudvalgsformand var jeg meget
spændt på hvordan forårets planlagte arbejde ville komme til at førløbe.
I bestyrelsen havde vi besluttet, at vi skulle
forsøge at etablere en legeplads og forskønne
Området ved masteplads/grillplads.
Til etablering af legeplads stod et beløb på
klubbens konto på kr. 9.000 sponsoreret af
henholdsvis Broager Sparekasse og Sydbank
og hertil sagde kassereren ok til yderligere
kr.11.000, så der således var et disponibelt
beløb på kr. 20.000.
Der er særlige krav til en sådan offentlig
tilgængelig legeplads til f.eks. afstand imellem div. redskaber – godkendelse af redskaber og underlag, hvilket bestemt ikke gør
tingene billigere!
Det etablerede kravletårn + underlag i form
af specielt faldsand kunne netop lige afholdes inden for ovennævnte beløbsramme.
Herudover er indkøbt materialer til ”Riohegn” langs grillpladsen!
Opsætning af henholdsvis kravletårn og
”Riohegn” er forløbet helt fantastisk. 2 hold
af 4-5 mand fra pladsudvalget fik hurtigt
disse 2 projekter sat op!
Herudover har der en aften været 8 – 10
personer samlet til en generel oprydning af
hele klubbens område, hvilket var særdeles
tiltrængt. I løbet af godt 3 timer fik oprydningsholdet fyldt den container, Henning
Larsen havde stillet til rådighed, med skrammel fra området!
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ET STORT TAK SKAL LYDE TIL: BROAGER SPAREKASSE OG SYDBANK!
DET SAMME TIL HENNING LARSEN
FOR CONTAINERSERVICE OG ”SVENDENE” FRA PLADSUDVALGET,
DER HAR KLARET OVENNÆVNTE ARBEJDE!
LIGELEDES TAK TIL TRAKTORCHAUFFØRER FOR ASSISTANCE VED
SØSÆTNING OG FLYTNING AF
BÅDVOGNE!
Mine bekymringer med hensyn til at få opgaver løst af pladsudvalget, har indtil videre
vist sig at være grundløse. Det er gået rigtig
godt uden det helt store besvær.
Jeg har meget store forventninger om, at
samtlige medlemmer, vil være med til at holde området ryddeligt og i orden og hver især
fjerner kasserede ting og sager fra ”eget” område hvor f.eks. båden står på land, specielt
efter søsætning og efter vinterklargøring!
De medlemmer fra pladsudvalget, der ikke
har hørt fra mig i denne omgang, skal ikke
fortvivle.
I er ikke glemt, der vil være opgaver i
efteråret efter at bådene er kommet på land,
ligesom der er planer for foråret 2012!
Med venlig hilsen
Egon Rerup

INFO FRA
PLADSUDVALGET
Fællesoptagning efterår 2011.
Der vil blive arrangeret fællesoptagning
i oktober ved vognmand Henning Larsen
på følgende lørdage: den 08. – 15. – 22. –
29. oktober.
Søndag den 9. oktober vil der blive mulighed for optagning ved ”stor kran”!
Alle datoer startes kl. 0800.
Der vil som sædvanlig blive opsat lister
ved klubhuset!
Priserne er uændret kr. 375,00 for både
på vogn, kr. 675,00 for stativbåde og kr.
550,00 for både på vogn med stor kran!
Aftalte penge fremmer ekspeditionen!
Den enkelte bådejer skal selv stille med
medhjælpere i. f. m. optagningen!
Placering af både på udendørsareal.
Der vil blive opslået skitse, over placering af såvel både i stativ som på vogn, ved
klubhuset!
Bådvogne der p.t. er placeret på Danfoss areal vil midt september blive kørt
til klubbens område og vil så vidt muligt
blive parkeret på den kommende vinterplads.
Er du nyt medlem i klubben eller har
du ikke tidligere haft vinterplads på GS
udendørs areal bedes du hurtigst muligt
kontakte pladsformanden, tlf. 5183 6744
for at få anvist plads!
Klargøring af bådvogne og stativer.
Det vil være en rigtig god ting at kontrollere:
• Er min vogn eller mit stativ afmærket
med: bådnavn – bådejers navn og tlf.nr.
• Er dækkene OK og er der tilstrækkelig
med luft og kan de holde lufttrykket?

• E
 r styretøj og trækstang i orden? Kan
det dreje? Trænger det til smørelse?
• Kan spindler justeres? Er klodser til understøtning OK?
• Står stativet som det skal? Kan spindler
justeres og er klodser m.m. OK?
NB!!
Af hensyn til optimal udnyttelse af hele
arealet og for ”finjustering” af placering
af både på vogn, må opklodsning af bådvognen først finde sted efter nærmere aftale med pladsformanden!
Efter vinterklargøring.
Det er fortsat ikke tilladt at efterlade miljøfarligt affald såsom oliefiltre – spildolie –
kølevæske – tomme malerdåser/rester på
klubben område.
Der er midlertidig placeret en lille kasse
til aflevering af kasserede start – og brugsbatterier!
Den enkelte bådejer skal rydde op på området hvor båden vinteropbevares!
Med venlig hilsen
Egon Rerup, mobil 51836744
Parkering.
Overhold venligst de få parkeringsrestriktioner der er på sejlklubbens område!
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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

Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!ihle@ihle.dk
Tlf.:
74 44 11 00
• E-mail:
826

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
E-mail:ihle@ihle.dk

ENDNU EN SEJLERHISTORIE
Vi havde været i Lundeborg, og havde til
hensigt at gå sydover og ind i Svendborgsund. Vejret var fint og der var en let vind
fra øst, så vi gik for sejl ned til bøjen sydøst
for Thurø, og derefter vestpå mod Troense.
Foran os sejlede en anden båd, og til vor
store forbavselse drejede han også vestpå,
men et godt stykke tid før bøjen. Vi mente
godt nok ikke, at der var meget vand der,
men blev dog enige om, at han sikkert var
lokalt kendt.
Vi nåede bøjen og drejede og kunne nu
betragte den anden båd, der nu lå et par
hundrede meter foran os til styrbord. Vi
kunne se, at der var en del unge mennesker
ombord, og én havde fundet en plads foran
forstaget, hvor han havde fået sat en klapstol på bovspyddet, og der sad han så og nød
turen.

Dette fik dog en brat ende, da det viste sig,
at deres lokalkendskab ikke slog til, og de
gik på grund; klapstolen og forgasten gik
på hovedet i vandet og båden stod bomstille.
Vi stoppede op, men kunne se, at gasten
blev halet ombord igen, og de var også selv
i stand til at komme fri af grunden.
Ja, sådan kan man jo også komme i bad!
La Belle
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Nyt fra
juniorafdelingen
Så er sommerferien slut og vi har taget hul på efterårssæsonen. Foråret og sommeren
har givet mange gode sejldage og oplevelser. Juniorerne har været til stævner og hentet
mange gode resultater hjem.
For at nævne nogle:
1. Sønderjysk open i Åbenrå
Zoom8
Zoom8
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2. plads
3. Plads

Merlin Fröhlich
Anne Sophie Markussen

Zoom8
Optimist A
Optimist A
Optimist B
Optimist B
Optimist C
Optimist C
Optimist C
Optimist C

5. plads
1. plads
5. plads
1. plads
4. plads
1. plads
3. plads
4. plads
5. plads

Dina Sejersbæk Tychsen
Kenneth Frederiksen
Julie Tolnov Havn
NadineQ. Jensen
Christoffer Bjerg Lorenzen
Mette Hasling Gade
Jan Moritz Grigat
Sofie Tolnov Havn
Alexander Freiberg Markussen

2. Sønderjysk open i Gråsten
Zoom8
Optimist A
Optimist A
Optimist A
Optimist B
Optimist B
Optimist C
Optimist C
Optimist C
Optimist C
Optimist C

2. plads
3. plads
4. plads
6. plads
2.plads
2. plads
1. plads
2. plads
3. plads
5. plads
8. plads

Merlin Fröhlich
Kenneth Frederiksen
Julie Tolnov Havn
Hannah Chemnitz Borup
Christoffer Bjerg Lorenzen
Nadine Q. Jensen
Charlotte Bjerg Lorenzen
Mette Hasling Gade
Jan Moritz Grigat
Sofie Tolnov Havn
Alexander Freiberg Markussen
29

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
af
ta
dækk Compact s
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

Golden Cup Sønderborg
Optimist A
Optimist A
Optimist A
Optimist B
Optimist B
Optimist C

3. plads
13. plads
17. plads
3. plads
4. plads
1. plads

Kenneth Frederiksen
Julie Tolnov Havn
Christoffer Bjerg Lorenzen
Charlotte Bjerg Lorenzen
Mette Hasling Gade
Sofie Tolnov Havn

Udover dette har Flensborg Yacht club
afholdt årets sommerlejr, i begyndelsen af
sommerferien, hvor der ligeledes har været
stor tilslutning fra Gråsten Sejlklub – og
ikke mindst en god præmie høst.
På årets Pinsetur havde juniorafdelingen
valgt at tage et par joller med, så vi kunne
komme på vandet og nyde det gode vejr
der var. Det er planen at vi gør det samme
til næste år. Her kan vi muligvis tage et par
laserjoller med hvor de voksne bedre kan
være i – Så er der nogen der er fristet til en
tur, så bare kom an !
A pros pos laser joller! Så er vi ved at få et
stabilt ”old boys” hold (ingen fornærmelse
– bare en realitet). Men der er altid plads
og mulighed for hvis der er en der har lyst

til at prøve. Her er det Svend Hansson der
er tovholder. Så vil man på vandet en tur,
så er det bare om at tage kontakt til Svend.
Igen i efteråret afholder vi stævne i klubben.
Det sidste af sæsonens Sønderjysk open
serie. D. 3.-4. september. Her vil der igen
være lidt trangt på pladsen i klubben. Jeg
har ikke oplevet problemer i forbindelse
med det afholdte stævne i foråret og håber
på forståelse fra alle klubbens medlemmer.
Det har hjulpet at vi kan bruge Knudsens
plads til gæste joller.
Jeg vil slutte med at ønske alle et godt
efterår og mange gode timer på vandet.
Henrik Markussen
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Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter

Pure
Cruising

Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13

Gælder i hele 2010 og kun mod
aflevering af annoncen

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

