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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
sekretaer@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 klubmaaler@graasten-sejlklub.dk
Redaktør
Ulla Frank Rerup
Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten
21288043/74654786
Redaktoer@graasten-sejlklub.dk
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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 desværre igen på
hæld. Nu gik det lige så godt. En overvældende juli måned med et fantastisk
vejr bragte optimismen tilbage i os.
Forsæson og hele juni måned var for
alvor ved at ”tage pippet fra os”, men
så kom det gode gamle sommervejr,
som vi husker det fra vores barndom,
tilbage til os.
Eftersæsonen har heller ikke været så
ringe endda. Snart har vi første bådoptagningslørdag, og aftenaktiviteterne
på vandet skal til at lukke ned for i år.
Når vi ser i bakspejlet har vi traditionen
tro gennemført de forskellige aktiviteter og gode oplevelser i GS. Her
kan som udpluk nævnes pinseturen til
Mjels, juniorafdelingens Sønderjysk
open midt i juni og havnefesten sidst i
juni i blæst og silende regnvejr. Disse
er blot få ud af mange arrangementer,
men de fortæller om det brede spænd,
vores aktiviteter i klubben har hen over
en sommersæson.
Der har været hvide GS-sejl på fjorden
de fleste kapsejlads-onsdage og hvide
optimistsejl rigtig mange aftener gennem ugerne.
Juniorafdelingen oplever i modsætning
til vores naboklubber den største
tilgang i mands minde.
Fantastisk flot med det umådeligt høje
aktivitetsniveau i klubben. Tak til alle

jer, der altid medvirker til det, og tak til
jer, der har medvirket ved de forskellige arrangementer hen over sommeren.
Der har været en del gæstesejlere i
vores havn i denne sommer. Desværre
kun i det begrænsede tidsrum med det
gode vejr. Det har derfor ikke givet
anledning til nogen betydelig stigning
i antal overnatninger i havnen i forhold
til de seneste sæsoner.
Der har været gæster fra Frederiksværk, fra Nordjylland og fra mange
andre steder i landet. Og der har også
været en del tyskere.
Dette har medvirket til et spændende
miljø i havnen. Vores gæster vil altid
gerne snakke med os og høre om vores
sejleraktiviteter i GS. Alle synes, at vi
har en rigtig dejlig sejlklub. Og det kan
vi jo kun give gæsterne helt ret i.
Så er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet
igen efter sommerferien. Fra nu af og
frem til generalforsamlingen i marts
2014 har vi planlagt et bestyrelsesmøde
hver måned. Vi har mange spændende
opgaver foran os. Vi skal bl.a. arbejde videre med udviklingsplanen og
forholde os til de input, der løbende
vil komme fra de 4 arbejdsgrupper,
der er nedsat med det formål at udarbejde skitseforslag til forbedringer og
fornyelser samt beregne de økonomiske
konsekvenser af de forskellige forslag.
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Du kan følge med i processen i referaterne fra bestyrelsesmøderne, hvor
arbejdsgrupperne vil afrapportere om
aktiviteter og fremdrift på hvert af de
afholdte bestyrelsesmøder i 2013 og
2014.
Afsluttende skal jeg som sædvanlig
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.

Sejlskib i bidevind ved Kragesand

Gør brug af sejlklubben hele året. Kom
ned og få en god snak med andre med-
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lemmer 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 2013 og en god
og vellykket afrigning og bådoptagning.
Lars Chresten Møller

D

g

l et besø

mmen ti

velko
u er altid

re Medie

Adventu

old på
- se indh

siden

hjemme

7

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
3

03. april 201

Fraværende: Niels og Henrik K.
1. Konstituering
Referat godkendt og vil blive lagt på net.
Genvalg af forretningsudvalg som
således fortsat består af formanden, Lars
Møller, kassereren Bent Brüning og Ole
Rieck.
2. Opsamling fra generalforsamlingen
Dirigenten havde foreslået, at der skulle
kigges på vedtægterne omkring indkaldelse til generalforsamling, fordi ”Fanglinen” ikke længere bliver sendt ud til
medlemmerne.
Regler omkring brug af hallen om sommeren tages op i udvalget for eventuelle
ændringer.
Der er afholdt fællesmøde den 3. april
(inden bestyrelsesmødet) med deltagelse
af erhvervsvirksomheder og klubber, som
benytter gennemsejling af Egernsundbroen og skrivelse sendes til Sønderborg
Kommune for at få bekræftet, at de hidtidige åbningstider med timedrift fortsat er
gældende.
3.	Fastsættelse af mødedatoer for den
kommende bestyrelsesperiode
Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder: 6. maj, 26. august, 7. oktober, 11. november, 9. december (start kl.
18.00), 6. januar 2014 samt 24. februar

2014. Generalforsamling afholdes onsdag den 19. marts 2014.
4.	Opgaver for det kommende år –
kort fra udvalg og funktioner.
Juniorafdelingen afholder træningslejr
i weekenden 6.-7. april samt 2 stævner
hhv. den 15.-16. juni og den 17.-18.
august. Klubmesterskab er planlagt til
lørdag den 21. september.
Programudvalget har ikke flere arrangementer inden sejlsæsonen starter og henviser til det sidste arrangement om sejlerglæde, der afholdes i Aabenraa Sejl Club.
Fangline-redaktøren overvejer at oprette
en køb- og salgside for medlemmer.
Pladsudvalget har holdt møde, hvor de
forskellige opgaver er fordelt. Desuden
er der nogle mindre vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres.
Broudvalget oplyser at enkelte pæle skal
rammes og broen skal efterses for eventuelle skader.
Haludvalget har planlagt at østgavlen
skal renoveres.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Aktiv A:
Jetta Højgaard, Broager
Aktiv A:
Peter Weiss, Gråsten

Aktiv A: Tim Schwennesen, Sønderborg
Udmeldelser:
Passiv:
Aktiv A:
Junior:

Lorens Rossen, Gråsten
Bjørn Jensen, Flensborg
Signe Kryger, Egernsund

5.	Standerhejsning den 6. april –
arrangement v. festudvalg
Da der afholdes OCD-lejr for optimistsejlere samtidig med standerhejsning,
skal den efterfølgende spisning i klubhuset koordineres med de forældre, der
står for bespisningen af sejlerne. Der vil
i lidt begrænset omfang blive sat borde
og stole frem i klubhuset til klubbens
medlemmer og med udsigt til godt vejr,
vil de 2 arrangementer med lidt god vilje
fra begge sider udmærket kunne afvikles
sideløbende.
6.	Udviklingsplan – nedsættelse af
arbejdsgrupper og det videre forløb
Desværre er der foreløbig kun meget
få medlemmer, der har skrevet sig på

listerne til at deltage i de forskellige arbejdsgrupper.
Fra bestyrelsen deltager følgende: Bro/
læforhold: Lars og Ole, Udendørs arealer: Egon og Poul Erik, Pladsforhold juniorer: Henrik M. og Peter og Bådstativer:
Egon, Smudi og Poul Erik.
7.	Pressemeddelelse om generalforsamling, standerhejsning mm. i
Gråsten Sejlklub
Bent R. udfærdiger og sender pressemeddelelse ud til de relevante dag- og ugeblade.
8. Eventuelt
Lars påpegede vigtigheden af, at den
planlagte sikkerhedsmanual bliver udarbejdet snarest muligt.
Sikkerhedsbestemmelser omkring junioraktiviteter vil blive koordineret i kredsregi.
Bent Rasmussen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
06. maj 2013

Fraværende: Jørgen (suppleant Jens
Hohwü mødt i stedet), Poul Erik, Frank,
Peter og Niels
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
3. april 2013
Referatet godkendt og bliver lagt på nettet.

2.	Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget div. reklamemateriale og klubblade fra naboklubber. Vi har modtaget
et eksemplar af DS’ jubilæumsbog, som
vil være tilgængelig for medlemmerne i
klubhuset. Desuden er der modtaget nyt
fra Søfartsstyrelsen og div. tilbud fra DS.
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3.	Økonomi v. Bent B.
Vi følger nogenlunde budgettet og likviditeten er ok.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
Indmeldelser:
Passiv:
Maibritt Hansen, Gråsten
Junior: Rasmus L. Mikkelsen, Nordborg
Udmeldelser:
Junior: Malthe Chemnitz Borup, Gråsten
Junior: Anne Sophie Markussen, Gråsten
Junior:
Oscar Hansen, Egernsund
Ændring i udvalg:
Per Rosenberg:
Flyttes fra junior til klubhus
Kenneth Jessen:
Flyttes fra junior til Klubhus.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Henrik M.: Træning for alle juniorer er
startet den 2. maj, hvor man ligeledes
lagde ud med torsdags-madklubben.
Vindmåler er sat op og kan følges både
på nettet og på smartphone. Juniorerne
har været til stævne i Kolding og har
sejlet flotte resultater hjem.
Egon: Fælles søsætning er afsluttet –
den blev udvidet med 1 ekstra dag og vi
kan glæde os over, at det hele er afviklet
uden nogen form for uheld. Der er lavet
aftale med vognmand Lars Larsen igen
til efteråret, når bådene skal på land igen.
Der er lavet faste pladser til masterne.
Man skal huske at rydde op på pladsen
efter sig! Udvalgsmedlemmerne har fået
tildelt div. opgaver. Kvindelige udvalgsmedlemmer har plantet krydderurter.
Krabbebroen bliver reetableret. Modtaget
tilbud på renoveret traktor fra Henning
10

Larsen på 35.000 kr. – det blev besluttet,
at vi afventer med at anskaffe yderligere
en traktor indtil, vi er kommet længere
med udviklingsplanen.
Jens (hal): Reparation af den nederste
del af østgavlen er planlagt til efteråret.
Udvalget sørger for plads i hallen til halliggernes vogne om sommeren.
Ole: Pæle er rammet og broarbejdet fortsætter lidt endnu.
Henrik K.: God tilslutning til standerhejsningen, hvor koordinationen med juniorafdelingens træningslejr forløb fint. Pinseturen går som sædvanlig til Mejlsvig.
Tysk sejlklub vil gerne leje hallen lørdag
den 22. juni, som er dagen efter vores
havnefest. Henrik aftaler de nærmere
omstændigheder.
Smudi: Udvalget har afholdt møde og
lavet arbejdsfordeling omkring de forskellige opgaver ved klubhuset. Der skal
opsættes et nyt urinal.
6.	Sikkerhed generelt – status fra
udvalg / funktioner, gældende
forholdsregler, hændelser mm.
Mappe med sikkerhedsregler for de
enkelte udvalg skal udarbejdes snarest
muligt. De enkelte udvalgsmedlemmer
skal være bekendt med de aftalte regler.
Opfølgning på arbejdet på de kommende
bestyrelsesmøder. Egon har udarbejdet
”Sikkerhedsregler for pladsen omkring
GS”. Forslag om at afholde en info-aften
for nye medlemmer, hvor der vil blive
fortalt lidt omkring reglerne fra de forskellige udvalg. Klubbens forsikringsforhold blev drøftet. Der søges vejledning hos DS omkring arbejdet med sikkerhedsreglerne – Lars tager kontakt.

7.	Åbningstider for Egernsundbroen –
status v. Lars
Sønderborg Kommune har meldt tilbage
efter henvendelse fra ”Livet bag broen”,
at åbningstiderne for broen forbliver
uændrede ift. tidligere år – dvs. med
timedrift.
8.	Hjemmeside og aktivitetskalender
v. Frank
Intet nyt pga. af Franks fravær.
9. Fanglinen v. Ulla
Deadline for næste udgave er 31. august
og redaktøren opfordrer til, at medlemmerne sender beretninger og fotos fra
sommerens togter og aktiviteter!
10.	Udviklingsplan – nedsættelse af
arbejdsgrupper og det videre forløb:
Gruppe 1 – Bro/læ:
Ole + Lars +?
Gruppe 2 – Udendørsarealer:
Egon + Poul Erik + ?
Gruppe 3 – Pladsforhold juniorer:
Henrik M. + Peter + ?
Gruppe 4 – Bådstativer:
Egon + Smudi + Poul Erik + ?

Desværre er der kun forholdsvis få medlemmer, der gerne vil deltage i arbejdsgrupperne omkring udviklingsarbejdet
for GS. Foruden ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er der kun yderligere
følgende antal til grupperne: grp. 1: + 3,
grp. 2: + 1, grp. 3: + 2, grp. 4: + 3 medlemmer. Grupperne går hurtigst muligt i
gang med arbejdet og der rapporteres på
de kommende bestyrelsesmøder.
11.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
• Værktøj til bestyrelsesoverblik over
medlemsstatus (Bent R. er tovholder
på nyt værktøj til bestyrelsesoverblik)
• ”Sejlklubbens
sikkerhedsmanual” – ringbind opstillet synligt og
tilgængeligt sted i klubhuset. Bidrag
fra alle udvalg og funktioner.
• DS inddrages i sikkerhedsarbejdet.
12. Eventuelt
Det er vigtigt at udvalgsformændene
sender en suppleant til bestyrelsesmøderne, hvis der er noget højaktuelt at
berette om.
Bent Rasmussen
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FRA PLADSUDVALGET

Fællesoptagning efterår 2013
Der vil blive arrangeret fællesoptagning i oktober ved vognmand Lars Larsen på
følgende lørdage: 05. – 12. – 19. og 26. oktober. Alle dage startes kl. 08.00.
Der vil blive opsat lister ved klubhuset.
Priser: Både i stativ kr. 700,00. Både på vogn kr. 400,00.
Den enkelte bådejer skal selv stille med hjælpere i.f.m. optagningen.
Placering af både på udendørsarealet.
Skitser vil blive opsat.
Bådvogne der p.t. er placeret på den tidligere materialegård vil midt september blive
kørt til klubbens område og så vidt muligt blive placeret på den kommende vinterplads.
Alle pladser er besat for den kommende vinter.
Er du ny i klubben og ikke har fået plads, kan du blive optaget på venteliste ved at
kontakte pladsformanden på tlf. 5183 6744.
Klargøring af bådvogne og stativer.
• Skal afmærkes med navn – bådnavn og tlf.nr.
• Dæktryk skal kontrolleres og kan lufttrykket holdes?
• Kontrol af styretøj og trækstang
• Spindler m.m. skal være justerbare
• Står stativet sikkert? Spindler skal være justerbareNB NB!
• Vær nu kritisk når du klargør din vinteropbevaring – Er alt sikkerhedsmæssigt
forsvarligt?
• Bådvogne må først klodses op efter nærmere aftale med pladsformanden a.h.t.
finjustering af placering og optimal udnyttelse af arealet.
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Efter vinterklargøring.
Der må IKKE efterlades miljøfarligt affald såsom oliefiltre – spildolie – kølevæske –
tomme malerdåser/rester på klubbens område!
Den enkelte bådejer er ansvarlig for at området hvor båden vinteropbevares er ryddet,
det gælder også ukrudt, der vokser helt vildt på nogle pladser.
Opbevaring af master.
• Det er udelukkende aktive A-medlemmer, der kan opbevare mast/rulleforstag på
klubbens dertil indrettede reoler.
• Masten skal være afrigget.
• Ingen bomme på reolerne
• Mast/forstag skal være forsynet med: navn – bådnavn – tlf.nr.
• Fjern hurtigst muligt din mast fra maste-klargøringspladsen – der er andre, der skal
til!
NB NB!
Mastereoler såvel i hal som udendørs er afmærket. Er du ny på området så tal med enten
halformand eller pladsudvalgsformand for en plads til din mast.
Ikke afmærkede master har ingen adgang og vil blive fjernet!
Parkering.
Overhold venligst de parkeringsrestrik-tioner der er i forbindelse med bådoptagning!
Det handler om sikkerhed!
Med venlig hilsen
Egon Rerup, mobil 5183 6744

TRYGFONDENS LIVPATRULJE
var den 24 juli på besøg her i vores havn.
De 3 livreddere viste forskellige former
for livredning og brug af hjertestarter.

Omkring 15-20 børn og voksne fra
klubben var mødt op og fik lejlighed til
at prøve at arbejde med hjertestarteren.

HAVNEMESTER
Har været i gang med at rydde op og har et godt tilbud til klubbens medlemmer:
Sejlersangbogen kan nu købes for: 25,00 kr pr. stk.
Caps (kasketter) med GS-logo kan købes for : 100,00kr.pr. stk.
13

(pladsnr.) S:

1. V. Jacida. Tresfjord 29
Esben Novak

2. V. Freya. Nimbus 2600
Rolf Knap

6.V.Andrea.Drabant 27
Henning J. Markussen
5.V.Daddys.Marex33
Volare.Beneteau 39.3
Bernhard Jessen
4.V.Martinique.K.C.33
Frank Jessen
3.V.Amalie.Bayliner265
Erling Knudsen

Egon Rerup, tlf.5183 6744

Henvendelse:

Båd på vogn
Båd på stativ

Søren Vogelius

6.V.Cindy.LM23

Freddy Valentin

7.V.Sylvia.Skilsø23

8.V.Daffy. Jouen Sherif 25

9.V. Olivia. Mayland 25
Jørgen Skovsen

10.V.404. Marie Dall

(pladsnr.) V:

Jørgen Rye

3.V.NoName.R85

4.V.Frig.Jasmin25

13 V. Gulinn. Danboat 28
Bjarne Brudvig-H.

15. V. Ole Uhl. Grinde
Margit C. B. Hansen
14.V.Nanny.Grinde
Grinde
Per H. Jensen

16 V. Nielsen II. Scampi 30
Frede Nielsen

17.V. Mille. Drabant 27
Poul
BentFribo
Brunning

18.V.LaBelle.Scanmar
Scanmar33
33
Tage Møller

19. V. Santana. Bavaria 30
Bjørn Vestergaard

Henrik Kjær

Stig Nissen
20.V.Sixpack.Granada31
S-Anne-Mi. Dufour 38,5

21.V.Anne.Granada32
S.XXXX.Dufour 36

Dorthe Meldgård

22.V.Charisma.LM-30
V.Sixpack.Granada 31

Finn Hjort

23. V.Anne.Granada32

01.09.13

11 S . Rapfod. Granada 31

Dan Filtenborg

2 S . Life Style. Granada 28

2.V.Anette.Saga27

12 S . Havliv. HR 31
Finn Hjermov

1.VXXX.Risør27

8.S.Pegasus.Drabant22
Bruce Wakelin
7.S.Butterfly.Nordborg30
Kaj Hansen
6. xxxxxx.Granada27
Thomas Hjort
5.S.Naima.L-23
Lasse Køjner
4.S.Margrete. Naver
Gudbjørn Peturson
3.S.Nanna.Tresfjord 28
Benny Christensen

John T Jensen

Carlos Furtado

CarstenNorup

5.S.Hannibal.LM27

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 2013
2013
- 14- 14

GRÅSTEN SEJLKLUB

Tim Schwennesen
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1. V. Ina. Danboat 29

Kaj Nissen
2. V. Fru Hansen. Maxi 84

Hans P. Norup

Thomas Cullberg

V. Balesin. Capalina 36
Peter Terp
V. Frivagt
Ole Rinneby
V. Fiskebåd

V.Tournesol.Ballad.
Boy Lindholm

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

4. V . Tema. Maxi 84

5. V . Athene. Bavaria 36
Poul Erik Petersen

Bent Junk

V. Fire lady. Rode 32.
Gunnar Høj
V. Amalie. Rode 30
Bjørn Bach-Hansen
V. Carpe Diem.Bavaria 36
Hans J.Lausten

Poul Christensen
V. Ketuben2. Finark 25
Jan Aaskov

V. Amina. Albin Alpha
Svend Hansson

6. V . Ju-lu. Bavaria spec.

V. X-79
Jens Klebber

V.Skippy.Shipmenn28
Ebbe Horsted

V. Freja. Impala 36
Ole Rieck
V.Balladin.Ballade
Lautits Bech Mik.

Soling S.P.
Chr. Schumann

affald
containere

1. V Monic. Espace 110
Peter Wettengel

2 S . Queen. Jeanneau 35
Egon Rerup

3 S . Lanette. Jeanneau 35
Lars Møller

4 V. Calixtus. ca. 30 fod
John Peter Girant

7 S. Nanna. Bavaria 31
Poul Nielsen
6.V.Skibet.Maxi77
Finn Goldberg
5.V.Carpe Diem.Comfort.32
Bent Pedersen

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

Både på Materialegård

Heinrich Joh.

Lars Gormsbøl

V. X-faktor. X-362

1 S . Sylfide. L-23
Kenneth Jessen

Juniorafd.
707

Tips og ideer!
Vi går alle og eksperimenterer med vores egen måde at gøre tingene på. Kom frem med
Jeres gode ideer, det kan være at der er andre der kan have gavn af dem.
Jeg fremlægger gerne, hvad vi synes gør stor nytte i vores dagligdag på ”Queen”.
Vi har et dejligt stor pantry i båden og der er
en god dobbelt vask, som jo ikke er nødvendig
i alle køkken-situationer.
Vi har på tilbud købt en stor baderist i træ
(80,00kr) Egon har delt og tilpasset den i 2
dele, passende til de 2 vaske og forsynet dem
ned et gummibånd på bagsiden, så de kan
bøjes lidt. Nu har vi et mega-stort bord og kan
hurtigt flytte en af ristene, efter behov.

Også i badeværelset bruger vi
en sådan trærist til at lægge over
dækslet til badevands-pumpen.
Dejligt fast at stå på!
Over vores skabe i pantryet er der
en hylde, som ikke er til ret meget
nytte. Den er nu blevet aldeles
uundværlig.
Jeg har købt små kurve, lagt dem i
vand så de blev gennemvåde, tørret
dem af og presset dem ind på hylden.
Nu passer de perfekt til bestik…en til
gafler og knive…en til grillbestik og så
videre. Og de falder aldrig ud.
Også i salonen har vi kurve, som vi
bruger til frugt, løg, tomater osv. De
står også godt fast, og der er bare orden
i systemet.
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Kreds SYD og AKTIVITETSUDVALGET
inviterer til

Hanseboot
i Hamborg den 2. nov.

Der bliver arrangeret buskørsel.
For nærmere information se opslag i klubhuset
eller kontakt
Poul Erik Petersen
Tlf: 50 92 37 12
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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:
818

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

REDAKTØRENS SIDE
En dejlig sommer går på held, men der har været rigtig
meget at glæde sig over og som den optimist jeg er, håber
jeg nu på et skønt efterår.
Klubmæssigt stormer vores juniorer fremad, både i antal,
men også i flot deltagelse i mange store stævner, hvor de markerer
sig stærkt. Juniorlederne i samarbejde med forældrene gør en kæmpe
indsats, som bestemt skal påskønnes.
Vejrmæssigt har der ikke været nogen undskyldninger for at blive
hjemme, selvom det gode vejr startede lidt sent.
Den 18 juni startede vi turen sydpå, og blev belønnet med noget bedre
vejr end herhjemme.
1. stop Heiligen-Hafen, hvor jeg faldt i vandet, da vi ville lægge til. Jeg
ville støde fra-Egon ville bakke!
Heldigvis havde jeg redningsvest på, jeg gik
lodret ned foran båden og kom lige så lodret
op igen med en stor krave om halsen. Caps og
solbriller sad som før.
Ærlig talt var det en fed oplevelse, selvom jeg
slog en vis legemsdel!
Derefter sejlede vi til Wismar- Warnemunde -Strahlsund-Greifswald og
Lauterbach på Rygen.
Alle steder med rigtig gode forhold og venlige mennesker. Og sikke
nogle dejlige byer, der efterhånden er bygget op igen efter krigen. Ikke
med firkantede, moderne kolosser, men i gammel stil. Det kan kraftigt
anbefales.

Da vi kom hjem igen, stod mit smukke,
sjældne tulipantræ med mange blomster.
Jeg har desværre ikke modtaget nogen indlæg til Fanglinen, men jeg
håber at du vil bidrage med dine oplevelser, ligesom det også er op
til dig, som medlem at komme med forslag til, hvad du gerne vil have
Aktivitetsudvalget byder på i vinterens løb.
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Det vigtigt at holde
afmærkningen i Slien.
 Foto: Hans Jørgen
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Nyt fra
juniorafdelingen
TIL NORDISK MESTERSKAB I
SVERIGE

Efter de 3 udtagelsesstævner i foråret stod det fast, at hele 8 unge GS-sejlere havde
kvalificeret sig til denne sommers internationale mesterskaber:
Kenneth Frederiksen skulle til VM for optimistjoller på Gardasøen i Italien og Julie
Havn var udtaget til at skulle sejle med om EM for optimistjoller på Balatonsøen i
Ungarn og ikke færre end følgende 5 sejlere havde kvalificeret sig til Nordisk Mesterskab i Sverige i optimistjollen: Rasmus Lumbye, Sofie Havn, Mette Gade, Charlotte B.
Lorenzen og Nadine Q. Jensen. Endelig skulle Christoffer B. Lorenzen også deltage i
21

NM i Zoom8 jollen, i hvilken jolle Julie Havn også hoppede over i til NM efter at være
vendt hjem fra Ungarn.
Det var i år Vänersborg Segelsällskap i Vänersborg i den sydlige ende af Vänern, der
stod for at skulle arrangere det Nordiske Mesterskab for juniorer i tidsrummet fra den
24. – 28. juli og jeg havde fornøjelsen at være blevet inviteret med til Sverige og skulle
som ”modydelse” blot slæbe vores gummibåd, som skulle bruges til trænerbåd og 3
joller med derop.
Turen startede allerede den 19. juli, hvor vi skulle med færgen fra Frederikshavn og
velankommet til Vänersborg i herligt sommervejr, slog vi lejr som nogle af de første
lige ved søbredden. Der var planlagt træningslejr fra søndag til tirsdag, så sejlerne lige
kunne nå at få en fornemmelse af, hvordan det var at sejle på søen inden, mesterskabet
startede med et Tune up race om onsdagen.
Forældrene fra GS havde meldt sig som holdledere for de 40 udtagne piger og drenge
i optimistklassen, hvilket bl.a. indebar, at der var sørget for aftale med 4 unge trænere,
der skulle indkvarteres i en lille hytte på en nærliggende campingplads. Desuden blev
der opsat et telt, hvor sejlere, trænere og forældre kunne mødes og der skulle sørges
for kontakt til den svenske sejlklub og sendes information ud. Endelig var der lavet en
opgaveliste, hvor forældre havde meldt sig til opgaver så som at fylde benzin på trænerbådene og sørge for mad til trænerne og sidst men ikke mindst skulle vi sørge for, at
de penge, som hver sejler havde indbetalt blev fordelt på de forskellige udgiftsposter.
Efter stævnet fik vi meget ros for vores måde at have håndteret holdleder-opgaven på.
Onsdag sidst på eftermiddagen var der åbningsceremoni med taler, musik og et underholdende indslag med præsentation af området foruden selvfølgelig præsentation af
sejlerne fra de deltagende nationer. Indtil videre havde vi været begunstiget af dejligt
sommervejr med svage vinde og masser af sol; men efter at vi havde grillet denne af-
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ten, brød et kraftigt tordenvejr, som i løbet af eftermiddagen længe havde ligget på lur
rundt om os, løs med kraftig regn, lyn og enorme tordenbrag. Og uvejret havde ikke
sådan lige tænkt sig at forlade os igen med det samme, for selvom et ophold i løbet af
aftenen tillod os bl.a. at komme på toilettet, så vendte det tilbage flere gange i løbet af
natten med fornyet styrke og spolerede mere eller mindre totalt vores ellers velfortjente
nattesøvn. Først hen på morgenstunden efter næsten 12 timers uafbrudt ”hærgen”, drog
uvejret videre og gjorde plads for, at sommervejret igen kunne vende tilbage.
Mens sejlerne de følgende dage lagde beslag på en beskeden del af den enorme sø
til kapsejladserne, drog en del af forældrene, undertegnede inklusive, ud på diverse
udflugter i området, der bl.a. bød på små tvillingebjerge med en fantastisk udsigt over
søen, sluser med 32 meters niveauforskel og et vandfald i den nærliggende by Trollhättan og masser af vandrestier langs søen i den smukke svenske natur, hvis der da ikke
lige skulle holdes høje med sejlerne fra søbredden ved hjælp af gode kikkerter.
Det blev desværre ikke til topplaceringer for vores optimistsejlere; men Julie kom dog i
præmierækken i pigernes Zoom8 klasse med en flot 6. plads ud af 35 og samtidig blev
hun bedste danske pige. I optimist drenge løb Danmark med det nordiske mesterskab;
mens det hos pigerne kun blev til lidt sekundære placeringer. Men så tog pigerne til
gengæld revanche i holdsejlads, hvor de sejlede sølvet hjem; mens drengene her kom
på en skuffende 4. og sidste plads.
Mandagen efter at stævnet var slut pakkede vi sammen og drog stille og roligt sydpå
mod Göteborg og den ventende færge; men inden vi nåede så langt, blev der også tid
til en dukkert i en lille svenske skovsø, som vi kom forbi på vejen derned ad de mindre
veje i det flotte sommervejr. Alt i alt en dejlig ferie med mange gode oplevelser og hyggeligt samvær sammen med sejlerne og forældrene fra GS.
Sejlerhilsen
Bent
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GS JUNIORAFDELING
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MED I ”KLUB 1000”
Dansk Sejlunion med støtte fra TORM
Fonden har i jubilæumsåret valgt at honorere de sejlklubber, der i 2011-2012 har
haft en nettotilgang af unge sejlere under
25 år med et sæt beklædning bestående af
en våddragt og en svømmevest for hvert
ekstra nettomedlem klubberne har fået i
den pågældende periode.

Det blev fejret ved en reception i Middelfart den 4. september, hvor 2 glade
repræsentanter for juniorafdelingen fik de
mange sæt beklædning overrakt og med
den store tilgang vi fortsat oplever, er der
god brug for ekstra udstyr, når de mange
nye juniorer skal ud og stifte bekendtskab
med det våde element for første gang.

Og med en nettotilgang på ikke færre en
24 juniorer er GS med i selskabet af klubber, der tilsammen har haft en tilgang på
ca. 1000 nye unge medlemmer.

Sejlerhilsen - Bent

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 2013 og kun mod
aflevering af annoncen

WWW.RAMBOLL.DK
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA
- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR

FORHANDLING AF

GAFFELTRUCKS

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

Vi passer godt på din bil...
Køb & salg af nye og
brugte biler
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

Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

ApS

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

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

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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SALG - SERVICE - LEJE

GRÅSTEN SEJLKLUBS 10 BUD
- Følg klubbens vedtægter.
Måske kan du ikke se meningen med
reglerne eller er direkte uenig - men
det er dem der udgør klubben og er en
nødvendighed for at den kan fungere.

- Udfør din arbejdspligt uden vrøvl.
Din arbejdskraft er en af årsagerne til at
priserne kan holdes på et niveau hvor alle
kan være med. Samtidig oplever du at være
del af et behageligt fællesskab.

- Vær miljøbevist på land og vand.
Tænk på vores børn. Og overholdes
miljøreglerne ikke kan både du og klubben
blive pålagt meget høje udgifter til bøder og
oprydning af forurening.

- Respektér- og tal pænt til- og om andre.
Klubben er et sted hvor medlemmer skal
kunne dele deres sejlsportsinteresse og
være lige uanset status.

- Vær en del af klubben ved at deltage i
dens arrangementer.
Der sker ikke noget i klubben med mindre
at der er medlemmer der møder op - det
gælder også dig.
- Hold klubben pæn og rydelig.
Flyder der noget affald, så saml det op også selv om det ikke er dig der har tabt det.

- Følg anvisninger fra udvalgene.
Formanden for udvalgene er valgt til, efter
bedste evne og overbevisning, at varetage
en del af klubben men den dertil krævede
bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også
selv om du måske ikke er enig.
- Vis hensyn og behandl klubbens grej som
dit eget.
Klubbens ejendele er også medlemmernes
ejendele. Bliver der ødelagt noget må
pengene tages ud af den pulje der
finansierer arrangementerne.
- Vær behjælpelig og giv en håndsrækning
hvor der er behov.
Næste gang er det måske dig der har behov
for hjælp.
- Giv plads til andre.
Pladsen i klubben er begrænset hvilket
kræver medlemmernes forståelse.
Vær villig til at vige hvis pladsen skal
bruges under stævner eller søsætning og
optagning af både.
Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at
overnatte ude.
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Vinteropbevaring - Marina
Optagning - Søsætning op til 28 T

Forhandler af Selva påhængsmotor lige fra 2 - 250 HK, samt Selvas
Joller og gummibåde.
Alle former for motor service også påhængsmotorer, samt rep. og vedligehold af hele båden. Rep. af stålskibe.

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
Hempels og International farver.
forhandler af “Palby´s” produkter.
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

NYT - NYT - NYT
Webshop “Ship to store” og Service partner for “Watski”,
Bestil din vare på nettet, betal og afhent den i vores butik.

