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tlf. 74 65 01 10
Klubhus Ulsnæs, Gråsten	
www.graasten-sejlklub.dk
Formand
Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten74654221/51613050
formand@graasten-sejlklub.dk
Kasserer
Bent Brüning
Mølmark 11,6310 Broager
74449200/40178498
kasserer@graasten-sejlklub.dk
Sekretær
Bent Rasmussen
Egernvej 6, 6300 Gråsten
20724822
sekretær@graasten-sejlklub.dk
Broudvalg
Ole Rieck
Sletmarken 12, 6310 Broager
74440605/40156659
broudvalg@graasten-sejlklub.dk
Sejladsudvalg Niels Goosmann
Skippergade,6320 Egernsund
29448606
sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Juniorudvalg Henrik Markussen
Havnevej 19, 6320 Egernsund
25537799
juniorleder@graasten-sejlklub.dk
Pladsudvalg Egon Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
51836744/74654786 pladsudvalg@graasten-sejlklub.dk
Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager
29263079
klubhusudvalg@graasten-sejlklub.dk
Haludvalg
Jørgen Sommer
Brinken 7. 6300 Graåsten
20151070
haludvalg@graasten-sejlklub.dk
Programudvalg Poul Erik Petersen
Grønningen 20, 6340 Kruså
74672111/50923712 programudvalg@graasten-sejlklub.dk
Festudvalg Henrik Kjær
Møllegade 11, 6310 Broager
22956522
festudvalg@graasten-sejlklub.dk
Suppleant
Peter Øland
Nalmadebro 28, Gråsten
74449797/29801293
suppleant@graasten-sejlklub.dk
Havnemester Frede Schmidt
Teglparken 52,6320 Egernsund 74442263/22874228 havnemester@graasten-sejlklub.dk
Webmaster Frank Jessen
Gl.Færgevej 70 6300 Gråsten
74652957/29448608
webmaster@graasten-sejlklub
Klubmåler
Boy Lindholm
Vesterbakke 27 6320 Broager
74440209/27624209
klubmåler@graasten-sejlklub.dk
Redaktør
Ulla Frank Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
21288043/74654786
Redaktoer@graasten-sejlklub.dk
2

Kom ind til
en Blå time og
få overblik over
dine muligheder

SØSPORT og FISKERIARTIKLER
Erik Brag
Sundgade 11 . 6400 Sønderborg . Tlf. /fax +45 74 48 64 03
E-mail: brag@bragsoesport.dk . www.bragsoesport.dk

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

Gråsten
Boghandel

Ulsnæscentret · 6300 Gråsten
Telefon 74 65 44 22 · Fax 74 65 44 11
E-mail: 4890@bogpost.dk

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

BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Am Industriehafen 4
D - 24937 Flensburg
Tel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0
Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33
www.fys.de · info@fys.de
mo - fr 9.00 - 18.00
sa
9.00 - 13.00
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Beratung ist Me(e)hr-wert!

Ihr Folkeboot-Partner im Norden

Im nassen Element
trocken bleiben!

Flensburger Yacht-Service
Ihr kompetenter
Yachtausrüster
von A - Z:

Wir haben für Sie:
All-Wetter-Bekleidung
Neoprenanzüge
Ölzeug
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Schwimmwesten
Und für Ihr Boot:
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel
Reinigungsmittel rund ums Boot
Motorenzubehör
Tauwerk
Zeising

Formandens
side
Sejlsæsonen går på hæld. Snart har vi første
bådoptagningslørdag, og aftenaktiviteterne på
vandet er afsluttet eller er tæt på at afslutte.
Når vi ser i bakspejlet har vi haft endnu en
sommer med et begrænset antal soltimer. Det
har igen i år været vanskeligt at få skabt en
Middelhavsstemning i det Sydfynske øhav.
Men når det så er sagt så har der været rigtig
god vind til sejlene. Dette er en yderst vigtig
detalje for sejlbådsfolket og vel i sagens natur
nok det modsatte for motorbådene.
Sommeren har budt på mange gode oplevelser i GS. Pinseturen til Mjels i det dejligste solskinsvejr. Det var her, vi fyrede hele
sommeren af. Dejligt og som sædvanlig et
hyggeligt arrangement.
Første weekend i juni afholdt juniorafdelingen Sønderjysk open med 28 deltagere.
Rigtig flot når det tages i betragtning, at der
også er lavkonjunktur inden for juniorsejlads.
Havnefesten sidst i juni blev endnu engang en
hyggelig oplevelse.
Der har været hvide GS-sejl på fjorden stort
set alle kapsejladsonsdage og hvide optimistsejl rigtig mange aftener gennem ugerne.
Alt sammen tegn på højt aktivitetsniveau i
klubben.
Tak til alle jer, der har medvirket ved de forskellige arrangementer hen over sommeren.
Hver eneste gang jeg denne sommer har
nærmet mig vores sejlklub og er kørt ind på
gårdspladsen har jeg glædet mig over det løft,
som området syd for hallen har fået henover
foråret og sommeren. Med den nye gavlbeklædning på hallen er den bare helt i mål. Hvor
er det bare dejligt – det er med til at gøre det

endnu bedre at være med i GS. Stor tak til alle
udvalg, der har medvirket ved denne opgave.
Så er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet igen
efter sommerferien. Fra nu af og frem til generalforsamlingen i marts 2013 har vi planlagt et bestyrelsesmøde hver måned. Vi har
mange spændende opgaver foran os. Vi skal
bl.a. til at tænke lidt mere over, hvordan vores
sejlklub skal se ud om 10 år. Hvor store skal
vi være? Skal vi have nye broanlæg, eller
kan vi holde de gamle i en fornuftig tilstand
de næste 20 år? Disse er få ud af mange
spørgsmål, der skal tages stilling til. Det
skulle gerne udmønte sig i en udviklingsplan
for GS, hvorefter vi kan begynde at budgettere i vores økonomi med de nødvendige og
ønskelige tiltag frem i tiden.
Afsluttende skal jeg opfordre til, at vi ikke
"går i dvale" sammen med vores både, når nu
alle disse er taget på land i løbet af oktober
måned.
Gør brug af sejlklubben hele året. Kom ned
og få en god snak med andre medlemmer
i den mørke og kolde tid. Jeg er ikke i tvivl
om, at vores programudvalg igen i år disker
op med et spændende vinterprogram, der kan
samle os i klubben en del aftener hen over
vinteren.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god afslutning
på sejlsæsonen 2012 og en god og vellykket
afrigning og bådoptagning.
Lars Chresten Møller
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
012

27. august 2

Fraværende:
Bent B., Poul Erik, Peter og Niels
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
7. maj 2012
Referat godkendt og lagt på nettet.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget materiale fra DS vedr. 100
års jubilæum næste år. Der er indsendt
beretning fra GS (udarbejdet af Anker og
Svend). Desuden materiale vedr. coaching – “Jeg er interesseret i at blive en
bedre sejler”- lægges på hylden. Der har
været yderligere korrespondance i eksklusionssagen; men der er meddelt, at
sagen først kommer op på næste generalforsamling, hvor den skal godkendes.
3. Økonomi v. Bent B.
Likviditeten er meget fornuftig. Der
skal rykkes for nogle få restancer fra de
i foråret udsendte opkrævninger. Bent
R. er ved at få etableret kiggeadgang til
bankkontoen til opfølgning på udsendte
opkrævninger.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Der har været en del ansøgninger om
medlemskab i løbet af sommeren:
Aktiv A: Rene Andersen – haludvalg
Junior: Rasmus Westermann
Aktiv A: Dorte Melgaard Petersen –
pladsudvalg
Aktiv A: Michael Møgelgaard –
broudvalg
Aktiv A: John Rosenqvist – haludvalg
6

Aktiv A: Carl Johan Johannsen –
Haludvalg
Aktiv A: Carlos Furtado – pladsudvalg
Aktiv A: Jens Klepper – juniorudvalg
Aktiv A: Per Holt Jessen – festudvalg
Der har kunnet tilbydes fast- eller låneplads ved broen til de nye medlemmer, der
har måttet ønske det.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Mange nye juniorsejlere via
forskellige arrangementer og aktiviteter.
Vi har haft 2 optimistsejlere til NM i
Estland og begge kom hjem med en
sølvmedalje i holdsejlads. Samarbejdet
med Adventure Efterskolen fortsætter
og der kommer et nyt hold i september.
Der opfordres til at få noget mere presseomtale af juniorafdelingen.
Egon: Fjernvarmerørene er afsat. Der er
planlagt bådoptagning alle 4 lørdage i
oktober. Der var konstateret et hul i hegnet over mod Materialegården; men det er
nu lappet.
Henrik K.: Vellykket pinsetur med 21 både
og havnefest med 100 pers. – endeligt
regnestykke mangler fortsat; men der
forventes mindre underskud ved begge
arrangementer. Sensommertur aflyst pga.
for lille tilslutning – skal evt. ligge lidt
senere. Der er mandetur den 22. september.
Ole: der skal ny wire i mastekranen, da
den gamle er ødelagt. Der er kommet ny
pæle, så vi er klar til at skifte dem, der
er tæret af pæleorm. Bro B skal repareres
(rettes op). 2 redningsstiger er monteret
på broerne.

Jørgen: Tømreren er ikke helt færdig
med vestgavlen på hallen endnu og der er
andre småreparationer, der skal udføres.
2 af 5 på venteliste kommer i hallen til
efteråret. Bådvognen skal være ok for at
man kan komme i hallen! Der bliver lagt
drænrør ved gavlen.
Smudi: Intet at bemærke.
6.	Hjemmeside og aktivitetskalender
v. Frank
Bestyrelsesmøder mangler at blive lagt
i kalenderen – Frank opdaterer. Standerstrygning 6. oktober – Lars er forhindret, så Ole tager over. Link til juniorside slettes, da den ikke bliver opdateret.
Måske løsning med en underside til vores
eksisterende hjemmeside til junioraktiviteter.
7. Fanglinen v. Ulla
• Deadline er 31. august – husk at sende
div. indlæg fra udvalgene til redaktøren.
Der bliver oprettet en billedbank.
8.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Der kom forskellige forslag til 10 vigtige
forholdsregler i GS på bordet; men de
skal være overordnede og mere præcise –
Frank samler dem sammen.

Lars følger op på miljøregelsættet og
Egon kigger på reglerne omkring affaldshåndtering.
Vi har en mundtlig aftale om lån af Materialegården og skal rømme den ved et
evt. salg. Lars har haft kontakt til kommunen og fået at vide, at den endnu ikke
er sat til salg. Industri har førsteret; men
Danfoss er ikke interesseret. Hvis GS
skal på banen, skal der laves en businessplan og det hele skal undersøges nøje,
så der ikke dukker evt. miljøsager op
senere. Vi har 4 både stående, som fint
kan flyttes over på Materialegården.
Der arbejdes videre med et bestyrelsesoverblik over medlemsstatus og evt.
restancer. Bent R. kommer med udkast til
næste møde.
Der er nedsat et udvalg, der skal arbejde
videre med en udviklingsplan for GS.
9. Eventuelt
Hallen skal være disponibel for juniorafdelingens både og andet grej i sommerperioden, når hallen ikke bruges til
andet formål eller der pågår reparationer.
Eksisterende priser på leje af Laserjoller
for seniormedlemmer tages op til revision.
Bent Rasmussen

HAR JEG DIN E-MAILADRESSE?

Er du blandt dem, der får opkrævninger lagt i postkassen i stedet for tilsendt elektronisk pr. mail, kan du gøre
hverdagen betydeligt lettere for mig ved at sende mig din
e-mailadresse (hvis du vel at mærke er indehaver af en
sådan!).
Husk også at give mig et praj, hvis du skifter adresse, telefonnummer, båd og selvfølgelig ikke mindst e-mailadresse!
På forhånd mange tak.
Bent Rasmussen, sekretær
E-mail: bent_rasmussen@youmail.dk
Telefon: +45 20 72 48 22
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Har i hørt at vi har nogle rigtig flittige og dygtige unge mennesker her i klubben?
Julie Havn fik en sølvmedalje ved Nordisk Mesterskab i holdsejlads. Hun har også
lavet et indlæg her til bladet. Tak for det, Julie. Jeg kan kun opfordre alle andre til
også at skrive om deres oplevelser, små eller store.
Også Kenneth Frederiksen fik sølvtøj med hjem da han blev Sønderjysk Mester i
optimist.
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STORT TILLYKKE TIL JER BEGGE.
Klubhuset, er der ikke så mange der taler om, det bruger vi jo bare!!
Men det skal da lige nævnes at der altså står nogle personer bag det og sørger
for at der altid er rent og pænt. Her tænker jeg selvfølgelig på havnemesteren og
klubhusets arbejdsudvalg.
Arbejdsudvalget har også i år, arbejdet med den normale vedligeholdelse, men
derudover er blevet lagt fliser på terrassen og arealet er udvidet.
Klubhuset er da også jævnlig rammen om en god
fest, blandt andet holdt havnemesteren sin 70 års
fødselsdag her, først på sommeren.
Som noget nyt er der sat en bogkasse op i mellemgangen. Den indeholder bøger som kan byttes efter
devisen: aflever en bog og tage en anden.
(fyld gerne kassen op med dine læste bøger)
I foråret plantede jeg klematis, kaprifolier og
staudeærteblomster ved rio-hegnet på grillpladsen.
Alt er også vokset rigtig fint op, også en hel del
ukrudt. Jeg synes, jeg vil gøre opmærksom på at selv
om jeg har plantet blomsterne, er det jo ikke min
have, men vores have. Derfor vil jeg gerne opfordre
til, at også I, er opmærksomme på de ukrudtsplanter,
som hurtigt vil tage over, hvis vi ikke passer på.
Jeg var med på ”Pigebåden” 2 gange i år og det var en kanon oplevelse. Jeg ville
ønske at jeg havde mere tid, for det var rigtig sjovt.
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Nu har vi september og i løbet af de næste 2 måneder vil bådene blive taget op.
Jeg kender jo pladsudvalgsformanden og jeg ved, han bikser meget med at få plads
til alle bådene. Men er det ikke et positivt problem?
Hallen har fået en ny gavl og det er en fornøjelse at se hvor det har pyntet.
Vinteraktiviteterne vil starte og jeg vil stærkt opfordre alle til at støtte disse hyggelige aftener.
Husk nu at sende historier, oplevelser eller fotos til mig.
Vi ses i klubhuset.
Ulla Rerup
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Last Fight 2012
Hej alle Skippere og Gaster
Så er tiden til at vi igen afholder vores traditionsrige og meget populære kapsejlads
Last Fight 2012, som vil blive afholdt i
Dyvig Bådelaug den 29. september 2012.
Jeg sender hermed Invitation samt program og tilmeldingsinformation/blanket,
hvor vi vil sætte stor pris på hvis I kunne
sprede informationen til jeres klubmedlemmer og evt. andre interesserede.
Ligeledes vil jeg henvise til vores Last
Fight hjemmeside hvor linket er: www.
lastfight.dk, vi vil anbefale at tilmelding
foretages på vores hjemmeside, men hvis
det ønskes kan tilmelding foretages med
den vedlagte tilmeldingsblanket.

Jeg skal ikke glemme at huske jer på
vores meget populære Fighter fest som
afholdes om aftenen efter sejladserne, og
hvor der traditionen tro, efter spisning, vil
blive afholdt præmieuddeling og lodtrækning af mange præmier - HUSK at melde
til festen også.
Og så håber jeg at vi ses til en super god
dag på vandet samt en festlig fighter fest
med, gode sejlerkammerater, god mad,
mange præmier og selvfølgelig levende
musik.
Med sejlerhilsner
Benny Vikke Madsen
Kapsejladsudvalget
Dyvig Bådelaug

GS - Mandeturtur 2012
22 - 23 september

Så er det ved at være tiden til at kysse konen farvel og deltage på årets traditionelle
mandetur – Turen hvor rigtige mænd
mødes!
Efter en kort afstemning på klubhusterrassen er det besluttet at turen i år går til
Flensborg inderhavn. Vi arrangerer fælles
spisning om aftenen et sted i byen, og
samles igen i år om et fælles morgenbord
i klubhuset, inden afgang. Her er dagens
plan:
• SKIPPERMØDE kl. 09.00 foran klubhuset. Vi gennemgår dagens program, og
informationer gives.
• STORT MORGENBORD kl. 09.15 i
klubhuset, hvor vi arrangerer med kaffe,
rundstykker og pålæg, juice, æg og bacon

– og selvfølgelig skal der medicineres let,
med et par gyldne dråber. Pris andel pr.
person: 25 kr.
• AFGANG MED BROÅBNING kl.
11.00.
• AFTENSMAD   kl. 18.30, med overrækkelse af ”Redningsplanken”. Derefter
ser vi hvad byen byder på.
• RETUR TIL GS i løbet af søndagen.
Vi ses på årets sidste arrangement før vi
stryger standeren – Et arrangement kun
for mænd!
Hilsen Festudvalget
Sidste frist for tilmelding er d. 18. september ved opslaget i klubhuset eller på
mail henk@gfforsikring.dk eller mobil
22956522 Henrik Kjær
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Egon Rerup

6.V.Andrea.Drabant 27
Henning J. Markussen
5.V.Daddys.Marex33
Erland Jensen
4.V.Martinique.K.C.33
Frank Jessen
3.V.Amalie.Bayliner265
Erling Knudsen
2. V. Freya. Nimbus 2600
Rolf Knap
1. V. Jacida. Tresfjord 29
Esben Novak

Tlf. 5183 6744
10.V. 2 stk. Kegnæsjoller

Henvendelse:
Poul Nielsen (Nanna, Bavaria 31). Tlf. 3091 0549
Finn Hjermov (Havliv, HR 31).
Tlf. 3024 4843

Båd på stativ

8.V.Daffy. Jouen Sherif 25
Freddy Valentin

Jørgen Skovsen

(pladsnr.) S:

Søren Vogelius

Båd på vogn

7.V.Sylvia.Skilsø23

(pladsnr.) V:

1.V.Sagitta 20

3.V.Skippy.Shipman28

Ebbe Horsted
4.V.Frig.Jasmin25

Jørgen Rye

8.S.Pegasus.Drabant22
Bruce Wakelin
7.S.Butterfly.Nordborg30
Kaj Hansen
6. xxxxxx.Granada27
Thomas Hjort
5.S.Naima.L-23
Lasse Køjner

John T Jensen
5.V.Cindy.LM23

Carsten Norup
6.V.No Name.RJ85
Dan Filtenborg

9.V. Olivia. Mayland 25

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 2012-13

GRÅSTEN SEJLKLUB

2.V.Anette.Saga27

10
Flemming Gormsbøl

17.V.Jame.Taga 27
Poul
Henrik
Fribo
Kirkeby
16 V. Nielsen II. Scampi 30
Frede Nielsen
15. V. Ole Uhl. Grinde
Margit C. B. Hansen
14.V.Nanny.Grinde
Grinde
Per H. Jensen

18.V.LaBelle.Scanmar
Scanmar33
33
Tage Møller

19. V. Santana. Bavaria 30
Bjørn Vestergaard

Finn Hjort
20.V.Sixpack.Granada31
Dorthe Meldgård

21.V.Anne.Granada32

Tonny Sandau

22.V.Charisma.LM-30

23. V. Til salg. Poul Fribo
Strix-Bubu. Banner 30

12.09.2012

11
V. Volare. Beneteau 39.3
Bernhard Jessen

1. V. Ina. Danboat 29

Kaj Nissen
2. V. Fru Hansen. Maxi 84
Børge Bach-Hansen

V. Balesin. Capalina 36
Peter Terp

V. Fire lady. Rode 32.
Gunnar Høj

3. V. X-tra Dejle. X 322

Hans P. Norup

V. Frivagt
Ole Rinneby

V. Amalie. Rode 30
Bjørn Bach-Hansen
V. Carpe Diem.Bavaria 36

4. V. Tema. Maxi 84

V. Fiskebåd

V. Ketuben2. Finark 25

5. V. Athene. Bavaria 36

Poul Christensen

Thomas Cullberg

Poul Erik Petersen

Jan Aaskov

V. Amina. Albin Alpha
Svend Hansson

6. V. Ju-lu. Bavaria spec.
Bent Junk

V. Mille.Drabant 27
Bent Brüning

V. Blåhvalen. Grinde
Anker Hansen

Hans J.Lausten

V. Freja. Impala 36
Ole Rieck
V. Lady Killer. Granada 31
Svend Gram

Heinrich Joh.

4.S.Margrete. Naver
Gudbjørn Peturson
3.S.Nanna.Tresfjord 28
Benny Christensen
2 S. Life Style. Granada 28
Lars Gormsbøl
1 S. Sylfide. L-23
Kenneth Jessen

V. X-faktor. X-362

affald
containere

1. V Monic. Espace 110
Peter Wettengel

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.Carpe Diem.Comfort.32
Bent Pedersen
4 V. Calixtus. ca. 30 fod
John Peter Girant
3 S. Lanette. Jeanneau 35
Lars Møller
2 S. Queen. Jeanneau 35
Egon Rerup

PLADSUDVALGET EFTERLYSER!!!
På sejlklubbens udendørs mastestativ
henligger en del maste og hvoraf kun 3
stk. forsynet med: Navn - bådnavn og tlf.
nr.
Såfremt du er ejermand til en af disse
navneløse maste bedes du venligst snarest
muligt få din mast forsynet med: NAVN
-BÅDNAVN OG TLF.NR.
En del af mastene er mere eller mindre
defekt og ser ikke ud til, at have været
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monteret på en båd i lang tid. (Se
vedhæftet foto)
Maste, der ikke er forsynet med ovennævnte data, vil senest:
DEN 10. OKTOBER 2012, VIL BLIVE
FJERNET FRA STATIVET UDEN
YDERLIGERE VARSEL!
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Pladsudvalgsformand

INFO FRA PLADSUDVALGET
FÆLLESOPTAGNING EFTERÅR
2012.
Der vil blive arrangeret fællesoptagning
i oktober ved vognmand Lars Larsen på
følgende lørdage: 06. – 13. – 20. – 27.
oktober. Alle dage startes kl.08.00.

• Er styretøj og trækstang i orden? Trænger
det til smørelse?
• Kan spindler justeres? Er klodser til
understøtning OK?
• Står stativet som det skal? Kan spindler
justeres og er klodser OK?

Der vil som sædvanlig blive opsat lister
ved klubhuset!

NB NB!!
Af hensyn til optimal udnyttelse af hele
arealet og for finjustering af placering af
både på vogn, må opklodsning af bådvogn
først finde sted efter nærmere aftale med
pladsformanden!

Priserne er uændret: kr. 375,00 for både
på vogn og kr. 675,00 for stativbåde.
Aftalte penge fremmer ekspeditionen.
Den enkelte bådejer skal selv stille med
hjælpere i.f.m. optagningen!
Placering af både på
udendørsarealet.
Der vil blive opsat skitse over placering
af såvel både i stativ som på vogn, ved
klubhuset.
Bådvogne der p.t. er placeret på kommunens materialegård vil midt i september blive kørt til klubbens område og
vil så vidt muligt blive parkeret på den
kommende vinterplads.
Er du nyt medlem i klubben, kan oplyses
at alle udendørs pladser er besat for den
kommende vinter. Du kan blive optaget på
venteliste ved at kontakte pladsformanden
på tlf. 5183 6744.
Klargøring af bådvogne og stativer.
Det vil være en rigtig god ting at
kontrollere:
• Er vogn/stativ afmærket med: navn –
bådnavn – tlf.nr. Det samme gælder for
mast!
• Er dækkene OK og er der tilstrækkelig
med luft og kan de holde lufttrykket?

Efter Vinterklargøring.
Det er fortsat ikke tilladt at efterlade
miljøfarligt affald såsom oliefiltre – spildolie – kølevæske – tomme malerdåser/
rester på klubbens område.
Der er midlertidigt anbragt en lille kasse
til aflevering af kasserede start- og
brugsbatterier!
Den enkelte bådejer skal rydde op på
området hvor båden vinteropbevares, det
gælder også rydning af ukrudt, der vokser
helt vildt på nogle pladser.
Opbevaring af master.
Det er kun aktive A-medlemmer af
GS, der kan opbevare mast/rulleforstag

SKIBSDISEL!
Kan nu tankes hos
Toft Skibsværft
v. Peter Weiss
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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

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:
815

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

på klubbens dertil indrettede reoler.
Bomme må ikke anbringes i reolerne
sammen med masten, da vi dermed mister
forholdsvis meget masteplads. Masten
skal selvfølgelig være rigget af!!
Mast/forstag skal forsynes med:
Navn – bådnavn – tlf.nr!!!!

Parkering.
Overhold venligst de få parkeringsrestriktioner, der er på klubbens område!
En stor del af området vil være lukket for
trafik og parkering under optagning og
kørsel med traktor og bådvogne!!
Med venlig hilsen
Egon Rerup, mobil 5183 6744

FRA BROUDVALGET LYDER DET
Vi har fået mange nye ansøgere, som vi
har fordelt på lånepladser. Hvordan den
endelige plan kommer til at se ud og om
vi har plads til alle er endnu for tidlig at
udtale sig om.
Der er midlertidig monteret to redningsstiger, en på hver bro.
Vi har fået nye pæle til erstatning for de
rustfri, der er brækket, disse vil blive slået
inden udgangen af sep.

Vi må endnu en gang konstatere at folk
ikke er opmærksomme, når de bruger
mastekranen. Endnu en wire er kørt af
tromlen og blevet defekt.
Derfor:
Hold wiren stram og kig efter inden du
bruger spillet på den nye mastekran.
Spørg gerne om hjælp hvis du er i tvivl
om hvordan den skal benyttes

HUSK:
Maste, stativer og bådvogne
skal være forsynet med:

BÅDNAVN
BÅDEJER
TLF.
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PROGRAMUDVALGET FOR 2012-13
Det foreløbige program kommer til at se nogenlunde sådan ud:

NOVEMBER 2012 El om bord ved Jens Koch
JANUAR har vi torskespisning i GS klubhus.
FEBRUAR en aften med en forsikrings mand fra Codan.
MARTS besøg hos søfartsmuseum i Flensborg.
Vi holder møde igen i september for at fastlægge de forskellige datoer.
Med venlig hilsen
Poul Erik Petersen

FESTUDVALGET
holder lav profil i øjeblikket, men kan da igen i år se tilbage på en formidabel

Pinsetur

med god tilslutning, superflot vejr, godt humør og dejlig mad.

Havnefesten i bådhallen
var også en stor succes, med god tilslutning
.

Sensommerturen
har jeg vist ikke hørt noget om.

Mandeturen

løber af stabelen den 22.sep og går til Flensborg.

Standerstrygning
er den 6.10 kl.13
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Vi passer godt på din bil...
Køb & salg af nye og
brugte biler

SALG - SERVICE - LEJE
FORHANDLING AF

GAFFELTRUCKS

Ulsnæs 44 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 19 20
www.graastentruck.dk

Service og reparation af alle
biler. Speciale: VW - Seat Skoda

Service og
reparation
alle bilmæ af
rk
-også inde er
for garant n
iperioden

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Biler

ApS

Nederbyvej
2 · 6300
Nederbyvej
2 • Gråsten
6300 Gråsten
Tlf. 7465 2220 · Mobil 4036 2270 Service Partner

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

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

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2012 og kun mod
aflevering af annoncen

WWW.RAMBOLL.DK
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

Nyt pengeinstitut?

- 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

www.volvopenta.dk

serie Volvo Pen
af
ta
dækk Compact s
er eff
D
ekto iesler
13-75 mrådet
Hk

HOLM MARINE ApS
Nybølnorvej
· DK-6310 Sønderborg
Broager
Bøjskovskov
1816DK-6400
Tlf.Tlf.
+45
· www.soeholmmarine.dk
+4540406590
74 65 40 90
Mobil +45 40 40 65 90
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Få vind i sejlene
- og luft i økonomien!

Nyt fra
juniorafdelingen
NM I ESTLAND

Da vi ankom med færgen skyndte vi
os videre til Pärnu for jeg skulle træne
samme dag. Vejret var fint, solskin, men
ikke så meget vind. Jeg mødtes med alle
de andre danskere og vi tog sammen på
vandet. Da vi kom ind igen holdt vi et
skippermøde i vores danskertelt. Sådan
gik der to dage med træning. Den tredje
dag var også træning men det var for os
der skulle sejle holdsejlads. Vi trænede
mod de danske drenge. Næste dag begyndte stævnet. Vi nåede 4 sejladser, det
var ikke lige min dag og jeg var ikke
helt tilfreds med mit resultat. Om aftenen gik vi indmarch som var den helt

store begivenhed med flag og så havde
alle danskerne vores ens sponsor-tøj på.
Næste dag var der ingen vind så vi fik
ikke nogen sejladser.
Så kom vi til den dag som jeg faktisk
havde glædet mig mest til, nemlig holdsejlads. Vi havde klædt os ud og malet
os i ansigtet. Alle de andre danskere
havde lavet bannere og slagsange så de
kunne heppe på os. Der var ikke særlig
meget vind, 1-2 m/s. Det var helt utroligt varmt, så vi sejlede i bikini. Banen
var en meget kort bane på omkring de 10
min. Vi sejlede mod de tre andre hold:
Sverige, Norge og Finland. Vi startede
med at slå alle holdene men skulle så ud
i en finale som vi så tabte til finnerne. Vi
sluttede af med en sølvmedalje.
Næste og sidste dag var almindelig
stævnedag igen, stadig meget varmt og
ikke så meget vind men det gik godt
og jeg rykkede 10 pladser op og endte
24 ud af lige knap 100. Præmieoverrækkelsen var stor og der var rigtig
mange mennesker. Vi fik vores medalje
og tog afsked for så gik turen hjem igen.
Det har været en fantastisk tur jeg aldrig
vil glemme.
Mange sejlerhilsner fra Julie Havn
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Optagning - Søsætning
samt vinteropbevaring af både op til 28 t.
NYT - NYT - NYT
Vi er nu forhandler af Selva påhængsmotor lige fra 2 - 250 HK, samt Selvas
program af gummibåde.
Alle former for motor service udføres

Døgn Tankning af Marinediesel
(ingen bio-tilsætning) med kort.
Kontant salg i normal åbningstid:
Man - Tors 7,00 til 17,00
Fredag
7,00 til 14,00

Forhandling af Hempels og International farver,
Ved køb over 1.000 kr. gives 15% rabat

Toftvej 9 • DK-6300 Gråsten • tlf.: +45 40 96 60 92
www.skibsvaerfttoft.dk • skibsvaerfttoft@gmail.com
Font: Gabriola - Steg fare Pantone 2718 U

Ihle grafisk produktion, Broager

Forhandling af Palby Marine og Watski Produkter

