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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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kninger fra østenvind og medfølgende bølger
og havstrømme.
Udfordring for sejlklubbens juniorafdeling
Her tænkes der specielt på sikkerhed for børn
og unge mennesker, der dyrker sejlsport i
Gråsten Sejlklub.
Ved østlig vind og kraftig strøm kan det være
en vanskelig opgave at styre jollerne sikkert
ind i havnen. Der er flere gange opstået kritiske situationer, når juniorsejlere enten sejler
ud eller ind til og fra stævnesej-ladser og
øvelsessejladser.
Minimum tre gange om året holdes der store
sejlerstævner i Gråsten Sejlklub, hvor der
kommer ung-domssejlere fra hele landet for at
deltage i stævnerne.
Udfordring for sejlklubbens seniorsejlere
Klubbens senior- og tursejlere vil gerne bruge
havnen og gøre ophold i båden i ydersæsonerne, når der ik-ke lige sejles weekendtur til
anden havn. Ligeledes vil de på tursejladser
rundt i Danmark gerne kunne tale godt om at
ligge i Gråsten Sejlklub som gæstesejler, og
dermed være med til at trække flere turister til
Gråsten-området.
Ved østlig vind og kraftig strøm er det stort
set umuligt at gøre ophold i sin båd i havnen.
Bådene ligger uroligt og søerne banker ind
mod hækken og gør et ophold i båden uudholdeligt. Af samme årsag kan tur-sejlerne
ikke på en seriøs måde få skabt interesse hos
andre sejlere udefra til at besøge Gråsten
Sejlklub på en sommerferiesejlads.
Hvad kan en bølgebryder, en brorenovering
og andre udviklingstiltag medvirke til?
Gråsten Sejklub ønsker at gøre klubbens
nuværende status som eftertragtet børne- og
ungdomssejlklub endnu mere attraktiv og
eftertragtet for områdets børn og ungdom,
og herigennem tilbyde en sund og målrettet
fritidsinteresse til børn og unge.
Gråsten Sejlklub ønsker at ”komme på søkortet” som den meget attraktive havn for såvel
nuværende som fremtidige sejlere i Gråsten6

området. En god havn med gode faciliteter
er med til at tiltrække flere borge-re med
sejlerinteresse til området. At tiltrække flere
borgere til området er et kardinalpunkt for at
sikre en fremtidig positiv samfundsudvikling
i området.
Gråsten Sejlklub ønsker ligeledes at markere
sig som en meget attraktiv havn for gæstesejlere og herigen-nem at medvirke til styrkelse
af turismen i området, hvilket ligeledes er et
kardinalpunkt for at sikre en fremtidig positiv
samfundsudvikling.
Alt dette vil gøre sig muligt i langt højere grad
end i dag, når Gråsten Sejlklub får realiseret
en udviklings-plan omfattende en bølgebryder
mod øst, en tiltrængt totalrenovering af eksisterende broanlæg og et mobilt bådstativsystem.
Et mobilt bådstativsystem skal ud over at
forbedre sikkerheden omkring søsætning og
landtagning af både være med til at aflaste
sejlklubbens udearealer og give flere parkeringspladser til sejlerne i sejlsæsonen.
Likviditetsbehov og ansøgning
På baggrund af et udarbejdet skitseforslag til
en bølgebryder, en skønnet omkostning til
brorenovering og et indhentet tilbud på mobilt
bådstativsystem er kapitalbehovet til en realisering af sejlklubbens ud-viklingsplan følgende:
● Bølgebryder iht. skitseforslag udarbejdet af
A1 consult 4.5 mio. kr.
● Renovering af eksisterende broanlæg inkl.
havneuddybning 4.0 mio. kr.
● Indkøb af mobilt bådstativsystem 2.0 mio.
kr.
Kapitalbehov i alt 10.5 mio. kr.
Gråsten Sejlklub har i mange år kørt på
lavt økonominiveau med bl.a. arbejdspligt
fra medlemsside til drift- og vedligeholdelsesarbejder. Dette har medført lave kontingenter og en lav brugerbetaling, der har
medvirket til at gøre sejlsport muligt i et langt
bredere socialt henseende, end det f.eks. ses i
andre egne af Danmark og omkring de større
byer.

Dette socialtbetonede princip vil vi gerne
kunne fastholde fremadrettet i en nyrenoveret
og opgraderet sejlklub.
Gråsten Sejlklub er derfor ikke i stand til at
gennemføre udviklingsplanen for egne økonomiske midler, hvorfor der søges alle mulige

tilgængelige fonde (herunder eventuelle EUmidler) til at rejse kapital til en gennemførelse
af udviklingsplanen i Gråsten Sejlklub.
På vegne af Gråsten Sejlklub
Lars Chresten Møller

Referat af
bestyrelsesmøde
26. maj 2015

Fraværende:
Henrik Kjær, Bent Rasmussen og Peter
Øland
Mødets formål: At resumere og følge
op på aktionspunkter i referat af bestyrelsesmødet den 4. maj 2015
Referat af møde
Bent Brüning oplyser, at vi har forpligtet
os til at udlægge DS-bøjer, hvorfor vi
ikke kan modregne denne ydelse.
Enighed om, at GS betaler kontingent til
DS for perioden 1. oktober til 31. december 2015, dog med det forbehold, at kontingent betales tilbage, hvis DS ekskluderer GS efter den 1. oktober.
Der er afholdt stiftende generalforsamling i GSF (Gråsten Sejlforening). Referat er udsendt.
GSF har dags dato fremsendt ansøgning
til DS om optagelse som medlem af DS.
Den 4. maj blev der nedsat en gruppe, der
skal arbejde videre med en udviklingsplan for GS og fundraising. Der er endnu
ikke holdt møde i gruppen. Lars Møller
rundsender tidligere rundsendte visionsskrivelse (bilag til dette referat). Kontakt
til FLID-anbefalet fundraiser lukkes ned.
Den 4. maj blev der afholdt møde i ned-

satte gruppe til ajourføring af klubbens
vedtægter. Ajourført version afventes fra
Bent Rasmussen. Efterfølgende sendes
version til korrektur hos Hans Peder
Novrup.
Lasse Køjner fremviste udkast til ny GShjemmeside. Kan ses på test.Graastensejlklub.dk. Et særdeles flot arbejde, der
afspejles i en let tilgængelig hjemmeside.
Forventes ”sat i søen” hen over sommeren.
Den 4. maj fik Peter Øland til opgave, at
udarbejde en info-tavle, der giver oplysning om udvalg, udvalgsformand, stedfortræder samt medlemmer i de enkelte
udvalg (til ophæng i klubhus etc.). Det
oplyses, at der arbejdes på opgaven.
Der efterlyses bl.a. input fra de enkelte
udvalg.
Broudvalg oplyser, at 4 stk. redningsstiger er monteret på broerne og at feedback
ønskes. Herudover er der stadig enkelte
ledige bådpladser til sæsonen.
Pladsudvalg oplyser, at vi har 4 anvendelige bagagevogne. Enighed om, at det
er tilstrækkeligt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24.
august 2015 kl. 19.00.
Den 27. maj 2015
Lars Chresten Møller
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Referat af
bestyrelsesmøde
4. maj 2015

Fraværende: Frank
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
30. marts 2015
Referatet kunne godkendes.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Indbydelse til Fyn Rundt modtaget.
Referat fra generalforsamling i FLID.
Mail fra DS med bekendtgørelse af suspension af GS fra DS gældende pr. 1.
maj 2015 og 5 måneder frem.
3. Økonomi v. Bent B.
Likviditeten er p.t. fornuftig.
Forsikringer skal opdateres efter suspensionen. Vi har modtaget tilbud fra Tryg
og Bent B. sørger for, at vi fortsat har de
fornødne forsikringer.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A:	
Thomas Asmussen,

klubhusudvalg.
Ændring i udvalg:

Janne von Hacht flyttes fra

klubhus- til festudvalg.

Alle medlemmer i ramslag
flyttes til broudvalg.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Egon: 25 bådvogne må stå opmagasineret hos Danfoss indtil efteråret. Område
ved værksteds- og affaldscontainere
renoveres og der kommer tag over det
aflukkede område. Frivillige har meldt

sig til at fjerne ukrudt m.m. og der er ryddet op på pladsen.
Arni: Hallen skal først tømmes for både
førend der kan påbegyndes forskelligt
arbejde.
Henrik K.: Sæsonens arrangementer er
slået op på hjemmesiden.
Bernhard:
Hjertestarter-kursus
og
Hanseboot-tur er planlagt – øvrige programpunkter er under planlægning.
Henrik M.: Træningsopstart for alle juniorer var den 30. april og der er allerede
kommet flere nye sejlere. Madklubben
hver torsdag er nu også udvidet til tirsdage. Juniorerne kommer ind under en
speciel medlemsaftale med SYC, så de
fortsat kan deltage i stævner.
Stig: Onsdagssejladser starter den 6. maj,
der holdes ferie 4 onsdage i juli måned
og klubmesterskabet afvikles den 12.
september.
Smudi: Der holdes udvalgsmøde den 11.
maj, hvor arbejdsopgaver ved klubhuset skal planlægges. Renovering af gavl
igangsættes snarest.
Lasse: GS er nu på Facebook. Der skal
indhentes tilbud på nyt trådløst netværk.
Der skal opbygges et nyt koncept til
hjemmesiden – måske som på sejlsportsyd-hjemmesiden. Arbejdsgruppe nedsættes. Det nye IT-udstyr skal placeres i
aflåst skab (Smudi undersøger nærmere
omkring opsætning af skabet). Lasse
gennemgik forslag til opbygning af ny
hjemmeside.
Ole: Broudvalget holdt møde sidst i april,
hvor handlingsplan for renovering af
broer blev gennemgået og udvalgsmed9

lemmerne blev fordelt på de forskellige
opgaver. Broernes tilstand vil være som
aftalt indtil udviklingsprojektet igangsættes. De skal selvfølgelig fortsat være i
en fornuftig og sikkerhedsmæssig stand.
Ansøgning om hjertestarter med tilhørende kursus ligger hos Trygfonden.
4 redningsstiger (2 på hver bro) bliver
monteret snarest. Ramslag overdrages til
Skibsværft Toft. Der er opsat flere hjertestartere i området – Bernhard laver en
planche.
6.	Suspensionssag med DS – stiftelse
af sejlforening under GS v. Stig og
Henrik
Lars’ udkast til mail til DS som opfølgning på vores suspension blev drøftet og
tilrettet inden, den efterfølgende vil blive
sendt.
Henrik M. gennemgik model for ny
konstellation med GS udenfor DS og en
sejlerforening for kapsejlere og juniorer,
der søger optagelse i DS.
Det blev vedtaget at igangsætte dette

Avis og forsøger samtidig, at få lidt ekstra
omtale af arrangementet med i avisen.
8.	Udviklingsplan (bro og læ, mobile
bådstativer) – det videre forløb v. Lars
Arbejdsgruppe bestående af Henrik M,
Bernhard og Henrik K. nedsættes til styring af fundraising til udviklingsprojektet.
9.	Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
• Revision af vedtægter – gruppe nedsat (H.P. Novrup, Bent R. og Lars). Møde
afholdes den 4. maj kl. 18 i klubhuset
• ”Ombygning” af hjemmeside v. Lasse
• Organisering under udvalg (nyt punkt)
v. Lars
Formøde afholdt og der ryddes nu op i
de senere års vedtægtsændringer. Bent R.
samler op.
10. Eventuelt
Deadline til næste Fanglinen er den 28.
august.

7.	Info-aften den 26. maj – forberedelse og program v. Lars
Fælles arrangement for både seniorer og
juniorer. Ulla laver annonce til Gråsten

Bent Rasmussen

HUSK
Klubhuset kan lejes af medlemmer efter reglementet,
som kan ses på Gråsten sejlklubs hjemmeside.
Smudi
(29263079)

10

Fællesoptagning efterår 2015
Der vil blive arrangeret fællesoptagning
i oktober ved vognmand Lars Larsen på
følgende lørdage: 10. – 17. – 24. og 30.
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

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.

Placering af både på udendørsaralet.
Skitser vil blive opsat.

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!

Bådvogne der p.t. er placeret på Danfoss
vil slut september blive kørt til klubbens
område og så vidt muligt blive placeret
på den kommende vinterplads. Kontroller
venligst at du har navn + tlfnr. på din vogn
ellers kan vi ikke finde den!
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.

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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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

Grafisk Produktion
Storegade 23 · 6310 Broager

Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!ihle@ihle.dk
Tlf.:
74 44 11 00
• E-mail:
820
12

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

PROGRAMUDVALG
Om end det stadigvæk er vejr til de ”korte bukser”, så har Programudvalget holdt
sit første møde for fastsættelsen af årsplanen, for vinterhalvåret 2015/2016. Vi, i
programudvalget, er sat i verden for at sætte lidt ”kolorit på tilværelsen”, i den for de
fleste klubmedlemmer ”inaktive periode”. Bare fordi det blæser og sner udenfor, kan vi
vel godt drømme os lidt tilbage til de skønne sommermåneder, med turberetninger og i
fællesskab nørde lidt med bådens teknik, eller bare have lidt hyggeligt samvær.
I vil i det kommende halvår blive mødt med invitationer til følgende arrangementer:

”Din Tur”

arrangement, med 2 foredragsholdere:
NOV-15.
Ansvarlig: Bjørn Bach Hansen & Annette Hansen

”Din Tur”

arrangement, med 2 foredragsholdere:
JAN-16.
Ansvarlig: Bjørn Bach Hansen & Annette Hansen

KURSUS:

Hjertestarter:
FEB-16.
Ansvarlig: Carl Bock (Fiskenæs Bådlaug) & Jetta Højgaard

SAMVÆR:

Påskefrokost alternativt Øl smagning:
APR-16
Ansvarlig: Bernhard & Vera/Gitte Hansen (NNS)

TEKNIK:

”Mand over bord” praktisk øvelse:
MAJ-16
Ansvarlig: Bjørn Vestergård
13

Som noget nyt, forsøger vi os med at koble to turberetninger sammen på én aften,
og disse turberetninger bliver gjort af dine egne klubkammerater! Det er nemlig
helt almindelige sommertogter, ét længere og ét kortere togt. Du kan således godt
forberede dig på at blive spurgt om at holde et sådant foredrag – til gavn for alle dine
klubkammerater. Forkæl os med søde minder om hyggelige havne og byer, nogle gode
billeder af sejladsen – og et kort over ruten du valgte. Vi kalder det for ”Din-Tur”, fordi
det drejer sig om ”din TUR”, og fordi det af og til er ”DIN tur” til at holde noget for os
andre. Vi ser frem til nogle spændende beretninger.
Så har der været flere ønsker fremsat omkring brug af hjertestarter, og om muligheden
for selv at have en hængende i GS. Sidstnævnte arbejdes der på igennem længere tid,
men førstnævnte – altså kurset – kommer vi nu til at invitere alle til i foråret 2016.
Og husk nu på: Du skal ikke komme på kurset for din egen skyld, men for dine
klubkammeraters skyld! Vi opfordrer således alle til at deltage i dette, enten i år eller
næste år hvor vi ligeledes afholder et sådant kursus. Alle medlemmer af GS bør således
gennemgå kurset én gang i løbet af de næste to sæsoner, og forhåbningsvis får vi selv en
installeret i mellemtiden. Vi noter navne på alle, der har deltaget i kurset, så du bagefter
kan finde dig selv på listen…
Et socialt arrangement skal der også være plads til: Der bliver arrangeret enten en
påskefrokost – måske i samarbejde med festudvalget – eller en øl smagnings aften,
formentlig en lørdag. I det hele taget, vil I nok se Programudvalget samarbejde mere på
tværs af udvalgene, her vil det være Juniorudvalget og Festudvalget, der er de naturlige
udvalg for os.
Sidst men ikke mindst, gennemfører vi en ”svær øvelse”. Har du nogensinde bjærget
en ”mand over bord”? Så er det på høje tid du forsøger dette, der ingenlunde er en
let øvelse. Bjørn Vestergård vil i maj måned kalde ind til et sådant arrangement, som
gennemføres i praksis på Nybøl Nord.

MARKEDSFØRING:
Vi i Programudvalget vil forny os på markedsføringen, og gøre brug af Facebook. I vil
således fremover blive mindet om arrangementerne lige op til de finder sted, og kan
således korttids planlægge, hvis aftenen ikke er til andet alligevel. Regn med, at I bliver
bombarderet med invitationer, så undskyldningen om at man ikke fik arrangementet
noteret, ikke længere gælder. ☺
De endelige datoer for de respektive arrangementer meldes ud lidt senere på året –
indtil da, nyd sommeren og glæd jer til en række hyggelige vinterarrangementer!
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Hans
Jørgens
Grillbar
Hans Jørgen Laustsen tog initiativ til
den første fælles grillaften i Gråsten
sejlklub.
Det blev noget af en succes historie,
idet der mødte hele 25 personer op.
Aftenen blev sjov og hyggelig og
gentages torsdag den 27. august
kl.18.00.
Igen er det Hans Jørgen der tænder
grillen og stor tak for det.
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redaktørens side
September måned er over os nu, men

Østersøen fra oven. Spændende og solide

vi kan strække sæsonen i den sidste ende

bare på opsvinget! Men det var flot.
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i
Stralsund.
jeg god tid! Men man kan jo aldrig vide!!!

Hafen. Hu hej hvor det gik. Der er Så Vi gik til Kylungsborn, som absolut
ordentlig gang i deres byggeri omkring ikke er værd at besøge, til Hohe Dune,
I Fanglinens
januarMaser
udgave
havde Hanshvor
Peter
indlæg,
den store marina.
af ferieboliger,
vi skrevet
har væretetfør.
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var
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Derfor
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halvdelen
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Menderjeg
forskellige store huse med stråtag have ligget i der Strohm, hvor
er fest
prøver
igen.
og 2da
lejligheder.
Der er også anlagt en og leben, men ingen pladser.
decideret havnepromenade vinkelret
Lørdag
denmarinaen,
11.4. varhvor
der standerhejsning
med godt
vejrviogtilrigtig
mange
ud fra
man kan nyde Derefter
sejlede
Stralsund,
som vi
holder meget af. Det er en flot by med
medlemmer i alle aldre.
megen historie og med utroligt mange
og meget
smukt restaurerede
gamle
Det minder mig om at vi stadig mangler den
hjertestarter,
som bl.a.
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Hansestad
og
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ker Hansen har efterlyst gennem nogen tid. Den må vi have købt; eller
præget
af
den
svenske
byggestil.
hvis nogen ligger inde med gode forbindelser, se at få fat i.

Det skulle jo nødig ende sådan her!!!

Penemunde var vores næste stop. En
meget lille havn, en endnu mindre by,
men et kæmpestort, ikke kønt, museum
fra Hitlers raket-eventyr .Det var meget
mere spændende end jeg havde forstillet
mig. Jeg må tilstå at alt det gamle krigshalløj ikke er min største interesse.
Området er rigtig dejligt og vi fik nogle
gode cykelture rundt i området.
Wollgaast har vi heller ikke besøgt før.
Det er en gammel hyggelig lille by, der
ikke har rykket sig ret meget de sidste
mange år.

Besøg i den meget alsidige forretning i
Heiligen Hafen.
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Ukersmunde (Uker er floden og Munde
er mundingen) Er en marina der ligge i
forbindelse med en formidabel og velholdt
strand, med alt hvad der hører sig til, et
feriebyggeri samt bådudlejning/kano,
kajakker, spedbåde o.s.v.

Efter Svinemunde sejlede vi ”udenom”
og til Krøslin, en stor marina med 3 store
bygninger med flotte bade og toiletforhold.
Meget fint, men ingen folk. Her var der
bådudlejning og bådebyggeri, men ikke
hyggeligt.

Vi cyklede ind til byen Uker og besøgte
turistkontoret, jeg tør næsten ikke skrive
det, for her i DK, er det jo meget ugleset
med turistkontorer!! Vi benytter meget
ofte turistkontorer, da vi foruden gode tips
og ideer også kan bruge deres wifi.

Da vi så lå indeblæst i 4 dage i Stralsund
var vi motiveret til hjemturen, vinden var
til Gedser og derefter hjem.

Vi fik en god beskrivelse
af hvad vi skulle se i
den meget hyggelige by
samt, ved at spørge ind
til Stettin, som jo ligger
i Polen, et tilbud om en
guidet tur i Stettin, hvor
vi ville blive hentet af
bussen ved marinaen.
Det blev en rigtig god
oplevelse.
Derefter gik turen til
Swinemunde,
Ind
i
kanalen og med 4 kn
medstrøm, kom vi bare
susende frem til den
fine lystbådehavn, et
stort lukket område
med y bomme og fine
faciliteter. Her betales
med Zlotyes!! Eller kort.
Rigtig spændende by og
opland.

Solnedgang over floden
Uker
17

På billedet kan man se, at der er ved at komme ny gavl
på klubhuset.
Vinduerne er blevet malet
Der er blevet gjort hovedrent på toiletterne.
Håber at I alle vil være med til at holde klubhuset i god
og pæn stand
Smudi
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Nyt fra
juniorafdelingen
Medaljer til dygtige GS-piger

Det var pigernes aften for Gråsten Sejlklubs vedkommende, da 40 idrætsudøvere blev hædret for deres præstationer i det forgangne år ved Sportens
Dag på rådhuset i Gråsten og fik en
Gråsten-medajle hængt over hovedet af
borgmesteren.

For blandt medaljemodtagerne var der
4 GS-juniorer – alle af hunkøn og for
at have præsteret noget helt særligt på
vandet i 2014:
•	Julie Havn: Vandt forårets udtagelsessejladser og selvom der bliv19

er kåret en vinder blandt både piger
og drenge, blev Julie vinder af hele
Zoom8-klassen med 42 point efter 23
sejladser (nr. 2 blev bedste dreng med
61 point).
	Herefter deltog Julie i både VM i Kaløvig i Danmark, EM i Rumænien og
NM i Norge og hun kom hjem med en
flot bronzemedalje fra alle 3 mesterskaber.
	Efter de resultater som nu 16-årige
Julie har præsteret i de 7 år hun har
sejlet jolle, er der også forventninger
til, at hun vil kunne begå sig i Europajollen, som hun nu er skiftet over til.
•	Nadine Quist Jensen: Efter at have
sejlet optimistjolle i mange år skiftede
nu 15-årige Nadine til Zoom8-jollen
sidste år og blev allerede det første år
Sønderjysk Mester i denne jolletype.
Hun deltog også ved DM i Kaløvig,
hvor hun sejlede en 8. plads hjem.

•	Mette Hasling Gade: Blev Sønderjysk Mester i optimistjollen og nr. 17
ved DM i Kaløvig. Mette er fyldt 15
år og er efter mange år i optimistjollen
på vej over i Zoom8-jollen.
•	Charlotte Bjerg Lorenzen: Med
sine 13 år bliver hun i optimistjollen i år; men sidste år tog hun lige en
”afhopper” i Zoom8-jollen ved VM i
Kaløvig, hvor hun sejlede en flot 20.
plads hjem. Ved stævnet på Gardasøen
i påsken i år fik Charlotte vist, at hun
sagtens kan begå sig i optimistjollen endnu, da hun blev nr. 51 ud af
næsten 700 deltagere, hvilket samtidig var 4. bedste dansker og bedste
danske pige ved stævnet. Yderligere
blev hun vinder af Sailing Garda Cup,
som er en kapsejlads arrangeret for de
optimistsejlere, der bliver trænet af
danske trænere i dagene op til selve
stævnet.
Bent

Charlottes beretning fra EM
2015 i optimistjolle i Wales
EM er godt overstået, og det har været
en fantastisk oplevelsesrig tur.

holde mine placeringer i top 20 med en
18., 19. og en 15. plads.

Vi startede med at have to træningsdage
med omkring 4 m/sek. og fralandsvind,
men da dagen kom, hvor vi skulle have
practice race, var vinden vendt, og den
kom ude fra med lige over 12 m/sek.
Det skabte enorme bølger på omkring
2 m. Det var efter min mening det perfekte sejlervejr. Første stævnedag var
der 7-8 m/sek. og det lykkedes mig at

Næste dag vendte det vilde vejr tilbage
og efter at have været ude i et par timer,
blev vores sejlads afblæst, da det var
tåget og vindmåleren sneg sig en del
over 12 m/sek.
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3. dag var vinden stadig hård – omkring
11 m/sek. og til min fordel. Jeg startede
ud med en 11. plads. I 2. sejlads lå jeg

Pigen i midten af foto er Charlotte.red.)

3 ved gaten, men var dog så uheldig at
kæntre lige inden, jeg rundede. Jeg fik
dog kæmpet mig godt op igen, men
ærgrede mig alligevel utroligt meget.
4. og 5. dag blev delt op i guld og sølv.
Alle os tre piger fra Danmark kom i
guld. De to sidste dage i guld var svære,
da det var et hårdt felt med de bedste sejlere, ikke kun fra Europa, men fra hele
verden. Jeg sluttede som nr. 41 og 33 fra

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

Europa. Det er langt over mine forventninger, så jeg er godt tilfreds.
Jeg har desværre ikke rigtigt nået at holde jer opdateret undervejs, men jeg kan
se, at I alligevel har fulgt med og jeg
vil derfor gerne sige tak for alt jeres opbakning og alle søde hilsner. Jeg håber,
at I alle nyder jeres sommerferie lige så
meget som jeg.
Charlotte Bjerg Lorenzen, DEN 8460

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2015 og kun mod
aflevering af annoncen
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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
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

Alternativ billig kran der kan fås i
Festudvalgsformanden Henrik Kjærs
flere størrelser.
nedtur ved havnefesten 2015.

www.volvopenta.dk

VolvoPentas
serieafCompactDiesler
d ækkere
ffektomr
13-75Hk ådet

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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2 ukendte personer, der påstår, de er
medlemmer af GS.

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.
27
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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 - St�eg far�e Pantone 2718 U

Ihle grafisk produktion, Broager

annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer

