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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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Alles, was
ein Segler braucht.

Schriftart
Avenir LT Std

1

Schriftschnitt
Medium
Dunkelblau
Pantone 648
Gold
Pantone 872

BERATUNG wird bei uns
groß geschrieben.

Flensburger
Yacht- Service

Ihr kompetenter Yachtausrüster
von A - Z:
All-Wetter-Bekleidung
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel

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

Motorenzubehör

mo - fr 9.00 - 18.00

Rigg- und Drahtarbeiten

sa 9.00 - 13.00

Neoprenanzüge und Ölzeug
Reparatur-Rundum-Service
Rettungswesten
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Sommer- und Winterlager
Tauwerk und Spleißarbeiten

Ihr Repräsentant für:

Zeisinge

K-24

FYs
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Fantastisk sæson, der desværre snart
går efteråret i møde.
Vi har haft et skønt vejr og en masse
storslåede oplevelser på vandet og ved
arrangementer på vand og land.
Traditionen tro er der også i år gennemført de forskellige årlige aktiviteter og
gode oplevelser i GS.
Jeg vil fremhæve to arrangementer,
nemlig sommercampen i juni og
havnefesten den sidste lørdag i august.
Sommercampen, hvor vi takket være
entusiastiske juniorledere endnu engang fik markeret Gråsten Sejlklub på
landkortet ved et super godt og meget
rost arrangement.
Havnefesten og Gråsten Sejlklubs 85
års fødselsdag, hvor vi oplevede et brag
af en fest takket være en stor indsats
fra vort festudvalg kombineret med et
super godt samarbejde med juniorafdelingen, der deltog i såvel fest som det
store arbejde bag festen.
Vi er ikke blevet overrendt af gæstesejlere denne sommer, selv om vi har haft
vejret til det. Besøgene i vores havn
har været middelmådige. De, der har
besøgt os, har til gengæld været rigtig
glade for at besøge os og begejstret for
vores sejlklub.
Vi vil tage op i bestyrelsen, hvad vi
kan gøre i forsøg på at trække flere
gæstesejlere til fremover.
Så er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet
igen efter sommerferien. Fra nu af og

frem til generalforsamlingen i marts
2015 har vi planlagt et bestyrelsesmøde
hver måned.
Vi skal bl.a. arbejde videre med et forprojekt til en bølgebryder, der skal
forbedre læforholdene i vores havn ved
vinde fra østlige retninger.
Vi forventer at fremlægge projekt
for bølgebryder samt økonomien bag
bølgebryder, udearealer og mobilstativer (herunder eventuel delfinansiering
via fonde) til afstemning om det videre
forløb på generalforsamlingen i marts
2015.
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.
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 2014 og en god
og vellykket afrigning og bådoptagning.
Lars Chresten Møller
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
014

25. august 2

Fraværende: Frank, Jørgen og Henrik K.
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
5. ma 2014
Referatet godkendt og lagt på nettet.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Modtaget brev fra OK omkring status på
vores sponsorat til juniorafdelingen.
Regning fra DBU på leje af oppustelig
fodboldbane betales af juniorafdelingen.
Modtaget mail fra FLID vedr. udviklingsprojekt.
Invitation til deltagelse i DS-møde
omkring forsikringstilbud.
Invitation fra Dyvig Bådelaug til Last
Fight.
3.	Økonomi v. Bent B
Der indgår fortsat en del regninger; men
der er forventninger til, at budgettet for
2014 holdes.
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4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Til kartoteket var der følgende ændringer:
INDMELDELSE:
Aktiv A: 
Janne von Hacht, Broager
Junior:	
Emilia Lindberg, Gråsten
			
Frederik Andersen, Gråsten
			
Silas Broni Ott, Egernsund
			
Jon Broni Ott, Egernsund
UDMELDELSE:
Aktiv A:
Erling Knudsen, Gråsten
			Carl Johan Johannsen, Rinkenæs
			
Kirsten Furtado, Rinkenæs
Junior: 	
Oskar Bock, Egernsund
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
(plads, hal, fest, program, junior,
sejlads, klubhus, medie, bro)
Egon: Modtaget skrivelse fra Sønderborg Vandforsyning om at vores målere
skal skiftes. Desuden er en del rør tæret
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og nogle haner skal udskiftes. Et medlem
har sat en trailer til rådighed til udlån for
klubbens medlemmer. Alle nuværende
ansøgninger om vinterplads på klubbens
område kan imødekommes. Én af de
nyindkøbte bagagevogne er forsvundet.
Hal: Jerndrager til masteophæng er ved at
blive monteret.
Fest: Havnefesten er planlagt i alle
detaljer og invitationer er sendt ud fra
Dyvig til Gråsten.
Poul-Erik: Der indkaldes til snarligt
møde.
Henrik M.: Der er installeret alarmer på
vores Kegnæsjoller. Sommerlejr afviklet
med stor succes og vi har fået megen ros
for arrangementet, som giver et mindre
overskud. Tak til BHJ for lån af campingplads. I maj overtog vi med kort varsel et jollestævne fra Flensborg, som ikke
kunne klare at afvikle det. Træningen er
startet op efter sommerferien. Julie Havn
har sejlet flotte resultater hjem i Zoom8
jollen ved både NM, EM og VM. Holdsejladsstævne afvikles i den kommende
weekend.
Stig: Der er 3 onsdagskapsejladser tilbage
og sæsonen slutter med klubmesterskabet
lørdag den 13. september.
Smudi: Mangler tilbud på reparation af
gavl.
Medie: Intet nyt.
Ole: Redningsstandere er sat op og nødvendige reparationer på broerne er udført.
6.	Fanglinen v. Ulla
Deadline til næste udgave er den 30.
august – redaktøren forventer masser af
artikler om sommerens aktiviteter.
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7.	Klubbens forsikringer, forsikringstjek, forsikringsansvarlig, retshjælpsdækning mm.
Det blev besluttet, at vi tegner forsikring
på retshjælpsdækning. Forsikringerne ligger hos Bent B.
8.	Udviklingsplan (bro og læ, udearealer, mobile bådstativer) – det videre
forløb i samarbejde med FLID,
igangsætning v. Lars
Der er modtaget revideret tilbud fra FLID
og ud fra dette, blev det vedtaget at igangsætte projektforudsætninger og udarbejdelse af skitseprojekt for godt kr. 60.000,
hvilket er en forudsætning for, at vi kan
komme videre med udviklingsplanen. Og
herefter er der samtidig en mulighed for,
at vi kan søge fondsmidler til den videre
finansiering.
9.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
”Projekt sikker havn” v. Ole
Redningskranse er monteret på broerne –
stiger mangler. Der indhentes pris på en
hjertestarter.
10. Eventuelt
Bent Rasmussen

GUNNAR
90 ÅR
Et af klubbens markante medlemmer fylder 90 år den 17.9.14. Gunnar Høj blev medlem af
klubben i 1976. Han har hele tiden været et meget aktivt medlem, som altid hjælper når der
et eller anden der skal løses ombord. Hans første sejlbåd var en Shipman 28 ”Janne”, som
han sejlede i mange år, både kapsejladser og tursejladser. I 1978, da klubben skulle deltage i
One ton cup i Flensborg, med båden ”Heatwave”, som vi havde lånt af en tysk sejler. Båden
kom med et containerskib til Bremerhafen, hvor vi skulle afhente den. Gunnar kom med som
”altmuligmand”, og det fik vi brug for, der var ikke meget som fungerede på den båd, men
Gunnar fik styr på det.
Gunnar købte sammen med Svend Mathiesen en båd, som der havde været brand i,
af en tysker. Båden var en RODE 32, den kom til at hedde ”Fire Lady”.
Kompagniskabet varede ikke længe, og Gunnar købte Svend ud,
nu kunne han arbejde som han havde temperament til, og han
arbejder stadig på båden. I ”Fire Lady” har Gunnar sejlet
mange og lange ture bl.a. til Oslo og igennem Göta Kanalen.
Gunnar var i flere år dommerbåd til aftenkapsejladserne.
Han var gift med en norsk pige og fik to døtre Elin og Tone,
som begge var ivrige sejlerpiger. Gunnar havde den store sorg
at miste Tone, da hun kun var 42 år gammel, det tog hårdt på
Gunnar.
Gunnar boede først i Varnæs, senere flyttede han til Broager,
han var i mange år lærer på Håndværker-skolen i Sønderborg.
Trods sine snart 90 år sejler Gunnar stadigvæk, ikke de lange ture, men småture
på fjorden og måske det sydfynske.
Vi ønsker Gunnar rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen,
og håber at vi må se dig mange år endnu i klubben. Tak
for den måde du er på, og tak for al den hjælp du har ydet
i klubben.
Tillykke

Anker
9

BROUDVALGET
Broudvalget har været igang med at
udskifte en del af brodækket på B-broen,
dette var mere omfangsrigt end først
antaget, men blev tilendebragt inden
havnen blev fyldt med både.
Der er opsat standere med redningskranse og der er hjemkøbt redningstiger
og redningshager til opsætning på redningsstanderne. Dette sker i forbindelse
med projekt Sikker Havn i samarbejde
med FLID. I næste budgetrunde vil der
blive foretaget yderligere, så vi kan blive
certificeret som sikker havn.
Mvh. Ole
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PLADSUDVALGET
Fællesoptagning efterår 2014.
Der vil blive arrangeret fællesoptagning
i oktober ved vognmand Lars Larsen på
følgende lørdage: 06. – 13. – 20. og 27.
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 udendørsaralet.
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 justerbare
NB NB!
•	Vær nu kritisk når du klargør til 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.

Efter vinterklagøring.
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 mastegøringspladsen – 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 parkeringsrestriktioner der er i forbindelse med bådoptagning! Det handler om sikkerhed!
Med venlig hilsen
Egon Rerup, mobil 5183 6744
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HAVNEFEST 2014
Festudvalget har spurgt mig, om jeg vil holde
en festtale her ved denne store begivenhed,
hvor vi fejrer Gråsten Sejlklubs 85 års
fødselsdag.
Selvfølgelig vil jeg det og jeg vil starte med
at ønske vores klub et stort tillykke med
fødselsdagen og samtidig takke festudvalget
for en fantastisk vellykket eftermiddag,
der fortsætter ind i aftentimerne på lige så
fortrinlig og festlig vis.
Og hermed er min tale ikke overstået endnu.
Jeg vil nemlig fortælle en lille historie om
en ældre nydelig og ungdommelig dame, der
fylder 85 år i år. Ikke en herre, da der ikke er
tale om en nedslidt, udbrændt og rynket 85
årig sag. De fleste af jer kender denne dame
rigtig godt.
Her er der som sagt tale om en nydelig
dame på 85. Hun holder sig godt og meget
ungdommeligt takket være, at hendes familie
12

passer rigtig godt på hende og er gode ved
hende.
Stort set det samme fænomen, når vi ser her
rundt i forsamlingen. Alle I kvinder, der er
med her i aften og er over 80 år gammel, ser
meget meget ungdommelige ud. Vi mænd
passer godt på jer.
Man kan vende det om og sige – hvem
vil ikke holde sig så godt, når man har en
familie omkring sig, der pudser og plejer,
reparerer, friserer og sjeiner en op konstant
og uafbrudt.
Det har vores ældre dame, som vi fejrer i
dag. Hun er udødelig - altid fit for fight og vil
dermed leve mange år frem og blive rigtig
rigtig gammel i ungdommelig forklædning.
Ja, men hvad er det så, der holder hende så
ungdommelig – det er vel et meget relevant
spørgsmål at stille.

Understellet er ikke hvad det har været. Ved
at gynge lidt med det kan man faktisk få det
til at vibrere. Og skulle det gå hen og gå
så galt, at man bliver smidt af, er det godt,
at der er en redningskrans og stige tæt på,
således at man kan komme op igen.
Det hænder, at hun brækker et ben eller et
ribben i ny og næ. Vi kan også kalde det
for en pæl eller en pind, men med hurtige
kirurgiske indgreb er hun hurtigt oppe at stå
igen.
Hun kan blive rigtig sur – den ældre dame.
Især er hun meget følsom over for højtryk
og stærke vinde fra øst. Så kan hun surmule
i flere dage og det er egentlig aller bedst at
holde sig helt væk fra hende.
Dette er vel egentlig et fænomen,
som vi mænd kender rigtig godt til på
hjemmefronten. Men om det derhjemme på
samme måde har noget med højtryk at gøre,
ved jeg ikke. Så er det i hvert tilfælde nok en
anden type højtryk, der er tale om.

13
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Nu tales der om, at man vil prøve at dæmpe
hendes aggressioner ved at bryde de
påvirkninger og negative bølger, der netop
gør hende aggressiv. Vi må se, om dette
lykkes i fremtiden. Omvendt vil jeg sige
at hvis det lykkes her, så skal jeg hurtigst
muligt have lavet en mage til derhjemme.
Hun er også en bestemt dame, der vil have
ordentlig adfærd og god tone omkring sig.
Vil man ikke efterleve dette, skal man regne
med, at den ældre dame udstøder en af
familieskabet.
Den ældre dames adoptivfar er stadig i live
og fyldte 100 år i 2012. Adoptivfaderen er

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten
Teleon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13
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modsat den ældre friske dame noget præget
af tyngende alderdom og forældet livsform.
Han har en gang og uden held prøvet på at
blande sig i damens beslutninger.
Ja det endte faktisk med, at adoptivfaderen
selv kunne vælge, om han ville med samme
vej som den udstødte.
I det store og hele er den ældre dame normalt
meget heldig med sin familie. Der kan altid
være enkelte svigerbørn, der sagtens kunne
være blevet opdraget lidt bedre hjemmefra.
Alt andet lige er der kommet nogle fantastiske
børnebørn ud af det, og de er også med til

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2014 og kun mod
aflevering af annoncen

at fejre 85 års fødselsdagen her i dag. Det
er faktisk rigtig dygtige børnebørn, der er
med til at sprede omdømme ude i land og
by, hvor godt denne familie bag den ældre
dame fungerer. Der bliver virkelig skabt
gode resultater hos børnebørnene.
Dette er noget, der passer den ældre
dame, gør hende stolt og endnu mere
ungdommelig, velfungerende og attraktiv.
Kære medlemmer i Gråsten Sejlklub, kære
medlemmer af den ældre dames familie,
kære alle gæster her i aften.
Hvis nogen af jer endnu ikke har gættet
det, så er den nydelige, ungdommelige,
selvbevidste, livsbekræftende, uhøjtidelige,
dygtige prægtige ældre dame vores alle
sammens sejlklub – Gråsten Sejlklub.
Og vi er hendes familie. Ship Oh Høj og
halløj hvor det går.
Jeg skal her bringe en stor tak til de af vores
forfædre og formødre, der i 1929 fødte og
barslede Gråsten Sejlklub, den i dag så
nydelige og ungdommelige ældre dame.
En lige så stor tak til de, der har været med
til at opfostre Gråsten Sejlklub op gennem
tiderne fra 1929 og frem til dagen i dag. Det
har I gjort rigtig rigtig godt og med meget
stor respekt fra os til jer, til dig og mig og
til os alle sammen.
Og inden vi råber 3 korte og et langt
hurra for vores sejlklub, skal vi lige synge
fødselsdagssangen.
” I dag er det Gråsten Sejlklubs fødselsdag…
Gråsten Sejlklub længe leve……
Tak for jeres opmærksomhed.
Lars Chresten Møller
Formand for Gråsten Sejlklub
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Doufour 38.5
Henrik Kjær
S.

6.V.xxxx.Motorbåd
Helge Sørensen
5.V. xxx. Jollekrydser
Janne V.Hacht
4.V Brumbassen.Risør27
Tim Schwennesen
3.V. Bibbi.Pedro Donky
Leif Mathiesen
2. V. Freya. Nimbus 2600
Rolf Knap
1. V. Jacida. Tresfjord 29
Esben Novak

Egon Rerup, tlf.5183 6744

Henvendelse:

Båd på vogn
(pladsnr.) S:

Båd på stativ

Søren Vogelius

6.Dorte III Luna 26

Freddy Valentin

7.V.Sylvia.Skilsø23

8.V.Daffy. Jouen Sherif 25

Jørgen Skovsen

10.Joller

(pladsnr.) V:

1.V.Mille.Drabant 27
2.V.Frig.Jasmin35
Dan Filtenborg
JohnT.Jensen

3.V.NoName.R85
4.V.Anette.Daga27.

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

Jørgen Rye
Arni Helgarson
Bent L.Holm

5.V.xxxx.Winga25

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 2013-14
2014-15

GRÅSTEN SEJLKLUB

16
Bent Brunning

17.V.Calixtus.Xp33
Poul
Jan P.
Fribo
Grigat
16 V. Nielsen II. Scampi 30
Frede Nielsen
15.S.xxx.BlueDane 32
Jan Petersen
14.V.Nanna.Grinde
Grinde

18.V.LaBelle.Scanmar
Scanmar33
33
Tage Møller

19. V. Santana. Bavaria 30
Bjørn Vestergaard

Stig Nissen
20.S. xxxx. Bianca 28
Wille Lahmann

21.V.Anne.Granada32
S.Kabelle.Dufour36

Frank Jessen

22 V. Martinique.K.C.33

Svend Hansson

23 V Amina Albin Alpha

11.09.2014
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Kaj Nissen

1. V. Ina. Danboat 29

V. Carpe Diem.Bavaria 36
Hans J.Lausten

Gunnar Høj

V.Fiskebåd
Poul Christensen

V.Balladin.Ballade

V. Volaire.Bennetau 39.3
Bernhard Jessen

2. V. Fru Hansen. Maxi 84 V. Balesin. Capalina 36

V.xxxxx. IF
V . Frivagt

Ole Rieck
Frede Schmidt

Anker Hansen
Frank Glöe

Hans P.Novrup

3. V. X-tra Dejle. X 322

Lasse Køjner
4.S.Margrete. Naver
Preben C.Christensen
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
Juniorafd.

V . Fire lady. Rode 32.

Peter Terp

Børge Bach-Hansen

Finn Hjort
Thomas Cullberg

V.Anne.Granada32
4. V. Tema. Maxi 84

V. Ketuben2. Finark 25
5. V. Athene. Bavaria 36

V.IngeBirgit.Junker26 V. Freja. Impala 36
Jan Aaskov
Poul Erik Petersen

Bjørn Bach-Hansen Lautits Bech Mik.
Jens Klebber
Bent Junk

V.Amalie.Rode 30
6. V. Ju-lu. Bavaria spec. V. X-79

Heinrich Joh.

affald
containere

1. V Monic. Espace 110
Peter Wettengel

Per H. Jensen
13 V. Gulinn. Danboat 28
Bjarne Brudvig-H.
12 S. Havliv. HR 31
Finn Hjermov
11.V.Andrea.Drabant 27
Henning Markussen
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.Skibet.Maxi77
Finn Goldberg
5.V.Carpe Diem.Comfort.32
Bent Pedersen
4V. Skippy.Shipmann28
John
EbbePeter
Horsted
Girant
3 S. Lanette. Jeanneau 35
Lars Møller
2 S. Queen. Jeanneau 35
Egon Rerup

Soling S.P.
Chr. Schumann

Både på Materialegård

707

SEJLADSUDVALGET
Dette års kapsejladssæson er slut. Sæsonen
har som vanligt budt på mange forskellige
vejrtyper og dermed udfordringer for
deltagerne.
Klubmesterskabet blev afviklet lørdag
den 13. september i pragtfuld vejr.
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Mange besætninger havde gjort lidt ekstra
ud af forberedelserne for at få kunne
fart i bådene. De to første billeder viser
en kreativ måde at løse problemet med
at få renset bunden for begroning inden
kapsejladsen. Læg mærke til linen fra
mastetoppen på det første billede.

Vi startede med skippermøde og fælles
morgenmad i klubhuset. Mødet og spisningen
forløb i god og hyggelig atmosfære og alle tog
det roligt, indtil Jens blev gjort opmærksom
på, at der var en fejl i respittabellen. Jens
susede hjem, rettede tabellen, fik udskrevet,
tilbage til klubben, aflevere en tabel til ”Fru
Hansen” og dommerbåden og nåede tilbage
til hans egen båd lige inden afsejling. Jens så
noget svedt ud, men stadig med godt humør.
Godt gået!
Alle bådene gik gennem broen 9:30.

19
19

På dette tidspunkt var der stadig megen
dis, men inden dommerbåden var færdig
med at pejle sig ind på slagmærket og
lægge anker var det blevet rigtig flot vejr.
Der blev afviklet 2 up and down sejladser
inden frokost. Da der var vind fra nord,
betød det, at der skulle startes på læns.
Det er normalt en stor udfordring at starte
på denne måde og flere deltagere var forbi
dommerbåden med bemærkninger om, at
vi var letsindige i dette valg. Alt forløb
dog smertefrit og bådene kom godt afsted.
De to første sejladser var planlagt til at
være afviklet, så vi kunne holde frokost
ca. 12, hvilket kom til at passe næsten på
minuttet.
Fra dommerbåden kunne vi høre mange
grin og latter fra de andre både, så
stemningen var fantastisk.
Eftermiddagens respitstart var igen en
lænsestart. Her er udfordringen at læse
tabellen rigtigt og time sin start i forhold
til startproceduren. Kun en båd kom
for tidligt over pga. af læsefejl. Resten
startede meget flot inden for meget lille
margen til de tilladte starttider.
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Vinden var frisket noget op og det
medførte desværre at ”Fru Hansen” måtte
udgå med ødelagt genua.
Respitsejlads burde føre til, at alle både
kommer til mål samtidig. Bådene kom i
mål med meget lille afstand – flot.
Vel hjemme i havn var det meningen,
at der skulle være en lille pause for
besætningerne inden præmieuddeling.
Der blev indgivet en del protester og det
tager altid lang tid at behandle dem med
afhøring, vidner m.m. Dommerne havde
derfor meget travlt. Præmieuddelingen
blev derfor forsinket med over en time.
Selve præmieuddelingen blev afviklet
under megen latter og med tilråb i en
rigtig god atmosfære.
En stor tak skal lyde til Super Brugsen
Ulsnæs, der var vores præmiesponsor.
Tak for denne sæson.
Stig

G.S. Seniorteam

Program 2014-15
11.11.2014

Oprydning med frokost kl. 09.30

25.11.2014
Bowling i Kruså, eisbein med tilbehør.
	Vi mødes 10.45 kl. 11.00 begynder vi at
bowle.
		
09.12.2014	Julefrokost i klubhuset kl.12.00 (husk at
medbringe en lille gave til ca. 20,-kr.)
13.1. 2015

Kaffe og Pouls lagkager kl.15.00

10. 2. 2015	Bowling i Kruså med Spareribs spisning,
vi mødes i Kruså 10.45 og spillet
begynder kl. 11.00.
10. 3. 2015

Forårsklargøring af grill, møbler m.m.

Husk tilmelding, senest 3 dage før
anker@mail.dk - 74442236

Hilsen Frede og Anker
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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:
822

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

REDAKTØRENS SIDE

Sommer-sommer og sol
Sommeren går nu på hæld, men vi har vist ingen grund til at klage, den
har været formidabel.
Vi har fået sejlet rigtig meget i år, I starten med normalt (læs koldt) vejr
med nogen blæst og regn, men hvad skulle vi ellers bruge oliefyret til?
3 ugers tur med ophold i København, nærmere betegnet, Lynetten, eller Margretheholm. Der var frihavn!! Og i gå-afstand til vandbusserne
kom vi hurtigt over til den mest interessante del af byen. Det gentager
vi meget gerne.
Køge bugt viste sig fra den gode side og i Rødvig, havde vi læst at en
ung fremadstormende restauratør frembragte Danmarks 3 bedste is, så
der måtte vi ind! Men man skal ikke tro alt hvad man læser, isen smagte
alt andet end godt, selvom prisen var 98,00 kr. for 2 stk.
I blæst og regn sejlede vi mod Karrebæksminde; der skal vi som regel
ind, da vi har boet og arbejdet der i 12 år. Trods det barske vejr modtog Karrebæksminde os med tilpas vind og solskin. Vi følte os velkommen, og blev nogle dage. I Nyborg, som både har en dejlig havn og
spændende gammel by, tog vi 2 af børnebørnene om bord.
Derefter gik det mod Rudkøbing, hvor de jo har en meget spændende
gammel købmandsgård midt på deres fine gågade. Havnen er jo god,
og drengene syntes at legepladsen var lidt baseret på akrobater!!
Til Marstal, måtte vi også. Det gamle skibs-museum skulle jo lige undersøges af de nysgerrige drenge.
Ud over denne tur har vi været i Slesvig Byhavn (for 1. men ikke sidste gang) i Eckernførde-Kappeln-Hørup - Fahrensodde og selvfølgelig
Flensburg og Sønderborg (adskillige gange!!) men også til Augustenborg, hvor jeg jo har fået et atelier i Kunstværket og kunne gå på arbejde direkte fra båden!!
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SOMMERFEST
Sommerfesten i år lørdag den 31.7 blev en uforglemmelig oplevelse.
Festen har fået et nyt tilsnit takket være Henrik Kjær og hans festudvalg. Dog gik det ikke ud over de traditionelle ”øvelser i boldspil” der
forgik over vandet, tværtimod kom der en ekstra ”Blind Høne” med i
underholdningsprogrammet.
Da vi første gang hørte om at der var planlagt noget med en gudtjeneste
på vandet, var vi nogle, der trak lidt på smilebåndet. Men gudstjenesten,
der blev holdt af Egernsunds præst Maya Ravn blev afholdt imellem
Gråsten by og Gråsten Sejlklub. Mange skibe havde honnørflag oppe
og de samlede sig omkring Henrik og Bernhards båd, hvor aktørerne
opholdt sig.
For resten kunne man tro der er gået en sejler tabt i præsten, som
talte om havet, bølgerne der kalder på os, vinden der lokker os ud på
det store smukke hav, hvor man aldrig ved hvad der møder en. Efter
gudstjenesten blev der spillet på sækkepibe og trompet. Wau det var
storslået! Stor tak tik Festudvalget, også for god underholdning og
middag resten af dagen.
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Nyt fra
juniorafdelingen

KREDSSOMMERLEJR
FOR JUNIORSEJLERE 27. – 30. JUNI I GS

Selvom det kun er 4 år siden, at vi sidst
afholdt sommerlejren for kredsens juniorsejlere, stod vi i år allerede for tur igen,
da der for øjeblikket desværre kun er få af
kredsens klubber, der kan klare et sådant
arrangement med deltagelse af omkring

100 sejlere foruden deres forældre og
søskende. I den mellemliggende periode
har vi været i Flensborg, Sønderborg og
Aabenraa; men der går heldigvis rygter
om, at yderligere en klub melder sig på
banen til næste år.
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Heldigvis har vi i GS i øjeblikket en fantastisk aktiv forældrekreds og da der i
vinters blev indkaldt til det første planlægningsmøde, mødte der også en stor
flok hjælpsomme forældre op som blev
opdelt i arbejdsgrupper med forskellige
ansvarsområder, så planlægningen af lejrens mange aktiviteter både på vand og på
land kunne begynde.
Vi var derfor særdeles godt forberedte,
da ca. 200 personer, heraf ca. 80 sejlere
mødte op til lejrens start fredag den 27.
juni om eftermiddagen. Den store hal var
blevet rengjort og der var sat ekstra lamper op. En pavillon var stillet op der, hvor
maden skulle serveres og desuden var der
blevet lavet separate lokaler til køkken og
kiosk, så det hele så meget professionelt
ud og kunne fungere på bedste måde,
når der skulle laves og serveres mad til
de mange fremmødte. Selvfølgelig var
det nødvendige antal borde og bænke
26

ligeledes på plads, så hallen midlertidigt
lignede et bedre spisested.
Vejrudsigten op til lejren havde budt på
lidt af hvert; men heldigvis forbarmede
vejrguderne sig over vores arrangement
og bød kun på få og korte byger og ellers lunt vejr med skyer, sol og først og
fremmest vind i den lave ende af skalaen,
hvilket passede godt ind i de aktiviteter, vi
havde planlagt på vandet.
Lørdag formiddag skulle juniorerne sejle
traditionel kapsejlads på en trapezbane;
mens den efter frokost stod på holdsejlads
på den måde, at sejlerne blev fordelt i de
joller, de var tilmeldt i, på forskellige hold
med erfarne og mindre erfarne sejlere.
Opgaven gik så ud på, at de på en mindre
bane skulle forsøge at komme bedst i mål
holdvis ved, at de erfarne sejlere skulle
hjælpe nybegynderne i stedet for bare at
drøne banen rundt.

Hen på aftenen gjorde vi klar til natsejladsen i Nybøl Nor. Denne var forbeholdt de
juniorer, der var født i 2001 eller tidligere
og samtidig var det et krav, at der skulle
sejles i joller eller både med 2 eller flere i
sejlere i hver. Vejret var perfekt med svag
vind, tørvejr og en behagelig temperatur
og så er det en fornøjelse at sejle ud i sommernatten. Og yderligere blev vi belønnet
med grillpølser og øl/vand efter, at vi igen
fik fast grund under fødderne.
Søndag formiddag skulle vi afvikle lejrens højdepunkt – Matchrace. Vi havde
af Per Cederberg velvilligt fået stillet 2
SeaScape 18 til rådighed. En lille kølbåd
med sænkekøl, storsejl, fok og genakker
og meget velegnet til at blive håndteret
af unge sejlere. Her var C-sejlerne sorteret fra, da de skulle på udflugt til Alnor
Strandpark og de øvrige blev fordelt på
hold, der skiftevis skulle dyste 2 mod 2
på en lille up-down bane lige ud for klubben. Vinden var til tider meget svag; men
vi fik dog afviklet nogle gode sejladser og
til sidst en finale med deltagelse af de 2
mest vindende hold. En god og lærerig
oplevelse for de unge mennesker.

Søndag eftermiddag var fortrinsvis til
forskellige landaktiviteter på BHJ’s areal,
som de igen havde stillet til rådighed for
sejlklubben – dels til camping og dels til
fodboldbane og andre boldlege – tusind
tak for det, hvilket er alt afgørende for
at sådanne arrangementer kan afvikles
tilfredsstillende.
Mandag formiddag sluttede vi af med
igen at sejle kapsejlads på trapezbanen;
men udover de mange vandaktiviteter,
foregik der også mange spændende ting
på land for mindre søskende og nye C-sejlere, der ikke så ofte skulle på vandet og
selvfølgelig også hyggen ifm. fællesspisningen i hallen morgen, middag og aften.
Efterfølgende har vi fået rigtigt megen
ros for arrangementet, såvel vandaktiviteterne som alt hvad der foregik på land
omkring spisning, aktiviteter, praktiske
ting m.v. og det er selvfølgelig rart med
et sådant skulderklap, når der bliver lagt
rigtigt mange timer i forberedelse, afvikling og oprydning.
Bent
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FLOTTE GS-JUNIOR RESULTATER
2014 blev flugt flot op af de senere års
utroligt flotte resultater, som vore juniorer har sejlet hjem på kapsejladsbanerne
i ind- og udland og igen i år skiller en
enkelt sejler sig ud med ekstremt flotte
placeringer.
Julie Havn, der bl.a. blev danmarksmester
i Zoom8-jollen sidste år, fortsatte med at
brillere i denne jolle i år, hvor det blev
til en bronzemedalje både ved VM i Kaløvig, EM i Rumænien og NM i Norge.
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Men andre af vore juniorer har såmænd
også gjort sig bemærket og bl.a. er Mette
Hasling Gade og Nadine Quist Jensen netop blevet Sønderjyske Mestre i henholdsvis A-optimst og Zoom8.
Og til samtlige Sønderjysk Open stævnerne i år har GS-sejlerne også taget del
i pokalerne, som f.eks. i Aabenraa, hvor
Mathias Quist Jensen og Kaare Lykke
Sørensen blev henholdsvis nr. 1 og 2 i Boptimst-rækken.

EN FANTASTISK KOMBINATION
Som forældre til en aktiv juniorsejler kan
man godt sætte en stor del af sommerhalvårets weekender af til at køre land og
rige rundt til stævner med jollen på taget
af bilen og campingvognen på krogen. Og
af og til er man såmænd også nødsaget
til at tanke bilen ekstra op,
når turen går sydpå til Tyskland, Holland eller Italien eller måske nordpå til Norge,
Sverige eller Finland. Ja, GS
juniorsejlerne kommer vidt
omkring og viser klubstanderen frem og er respekteret
for deres flotte resultater,
kampånd og fair sejlads.
Men mens ungerne boltrer sig på bølgerne, er det
ikke ensbetydende med, at
forældrene sidder på land og
røvkeder sig! Nej, de finder
sammen på campingpladsen
og råhygger med god mad,
en øl eller 2 mens snakken
den går eller måske er der
en seværdighed eller et indkøbscenter i nærheden, som
lige skal undersøges lidt
nærmere. Og ikke mindst
bliver der ofte forberedt et
større arrangement til om
aftenen, hvor sejlerne også
kan være med. Tag f. eks. i
Pinsen i Kerteminde, hvor et
par gæve fædre stegte et helt
svin i løbet af dagen og om
aftenen blev der lavet langbord med deltagelse af ikke
færre end 63 deltagere! Så
kommer der rødvin og meget
andet godt tilbehør på bordet
og den gode hygge varer til
langt ud på aftenen – især
hvis vejret er godt.

Hvordan kan vi dog undvære det, når ungerne er blevet for store og måske får andre interesser eller flyttet andetsteds hen?
Og hvad pokker skal vi så lave i weekenderne?

Bent

29

COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA
- 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

Alternativ billig kran der kan fås i
flere størrelser.

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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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.
Alle former for reparationer og service på påhængsmotorer, bådmotorer samt reparationer og ultralydsmåling af stålbåde
NYT - NYT - NYT

Er kølen blevet rusten og grim, bunden ligeså slem, så sandblæser vi da
delene for dem. KOM !!!!!! og få et uforpligtende tilbud.

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

Hempel, International og jotun´s farver
Forhandler af Palby og Watski´s produkter.
Er du medlem af Gråsten Sejlklub så medbring denne

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

annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer

