Gråstensejlere
på Pinsetræf 2006
Besøg GS på
www.graasten-sejlklub.dk

FANG
LINEN
GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2006 - NR. 4 - 38. ÅRGANG

HUSK!
07
n. 20 du
a
j
.
2
.2
vil
stof,
ine d

u
l
Dead ideer, har d t sjovere
e
r du
l
lave

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen
Bækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk
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Ulsnæs, Gråsten
Stig Nissen
Sletmarken 49, Broager
Bent Brüning Mølmark 11, Broager
Helle Jacobsen Rylen 15, Gråsten
Ole Rieck
Sletmarken 12, Broager
Poul Fribo
Højløkke 19, Broager
Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs
Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup
Lorens Rossen Ahlefeldvej 7, Gråsten
Peter Skov
Grønningen 10, Kruså
Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå
Leo Mortensen Amigovej 7, Esbjerg
Carl Nissen
Søndergade 11, Bolderslev
Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager
Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten
Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager
Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c,Gråsten
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devil-67@web.de
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lorens.rossen@privat.dk
74 67 27 48/20 71 34 84
j.p.skov@mail.dk
74 63 26 46
bjorn.vestergaard@post.tele.dk
76 13 13 13
info@continue.dk
73 64 63 15/61 74 32 34
carl.nissen@os.dk
74 44 00 67/23 42 50 96
lisbeth@nissennet.dk
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lindholm@fritid.tele.dk
74 65 14 13/ 26 72 14 14 stigrosenbeck@jubii.dk

Formandens
side
Tak for en god sæson
En fantastisk sommer har gjort det
muligt for alle at få de mest behagelige
sejlture i lange tider. Rigtig mange fortæller da også om dejlige oplevelser i
nær og fjern. Desværre har mindst tre af
vore medlemmer også oplevet at stå over
for alvorlige og pludseligt opståede sygdomme sommeren over. For nogle har
det betydet at de har opgivet sejlerlivet.
Det er selvfølgelig trist at det gik sådan.
Det giver også stof til eftertanke. For
hvornår kan vi ikke længere komme på
vandet? Det, der samler os alle i denne
klub, er glæden ved at sejle. Og når vi
holder så meget af at være på vandet, er
tanken om at skulle undvære dette
næsten ikke til at bære. Jeg tror, at det er
vigtigt, at både mand og kone kan føre
båden. Den traditionelle fordeling, hvor
manden er den, der alene har kompetencen om bord kan blive et problem. Så
hermed en opfordring til, at skipper giver
slip og lader partneren komme til - men
også til at partneren går med på den og
tager udfordringen op. Det giver tryghed
og frihed om bord for begge parter.
Tilgang af medlemmer har været det klare billede gennem lang tid. Det er selvfølgelig rart at der er den interesse for at
komme med i vores klub. Der er dog
også ulemper ved tilgangen. Vi har længe haft venteliste til hallen, senere også
til bropladserne. Nu er også vores plads
så presset at vi fra bestyrelsens siden har

valgt at sige stop for yderligere tilgang
og der er derfor oprettet venteliste til vinterpladser.
IT er blevet en naturlig del af vores hverdag og vi besluttede ved sidste generalforsamling at oprette trådløst netværk i
vores område. Det er nu installeret og i
drift. For juniorafdelingen har det været
et helt uundværligt værktøj ved afviklingen af de store stævner. Mange medlemmer har udtrykt glæde over denne nye
service i klubben, som gør det muligt at
få friske vejrmeldinger og andre aktuelle
nyheder.
Ungdomsafdelingen har haft en travl
sæson. Jeg vil her henvise medlemmerne
til artiklen i ”Sejlerbladet” fra oktober.
Her roser sejlunionens konsulent Mads
Flyger Gråsten Sejlklub for måden klubben håndterer ungdomsarbejdet og ikke
mindst gæstfriheden i klubben. Unionen
har på baggrund af det velgennemførte
Grand Prix stævne i august opfordret
klubben til at afholde et tilsvarende stævne den 12. - 13. maj 2007. Bestyrelsen
bakker op om dette.
Kapsejlads har også været en positiv
oplevelse i klubben. Sejladsudvalget har
afviklet sæsonen med god tilslutning
hvilket selvfølgelig får givet det sportslige et løft. Her er det rosværdigt at der er
nogle der har stillet sig til rådighed som
fast baneleder hold.
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NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl
ab Yacht- und Bootsausrüstung
Segel- und Freizeitbekleidung von
MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd
Yacht- und Bootsfarben, Lacke,
Reinigungsmittel,
Polyester-Epoxy-Harze

•
•
•

BOOTSWERFT für Instandsetzungen,
reparaturen und Installationen
Bordelektrik und -elektronik
Rollreffanlagen, Heizungen,
Kühlaggregate, Propeller
Bugschrauben

•
•
•
Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager
• Motorenservice
• Kranen bis 20t, Riggermast
Volvo Penta Vertragshändler

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
beraten Sie gern individuell.
Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür

Am Industriehafen 4
Tel. +49 (0) 461 1 77 270
Info@fys.de

4

• 24937 Flensburg
• Fax. +49 (0) 461 1 77 27 33
• www.fys.de

Her hvor vi er gået over til vintertid, vil
jeg gerne benytte lejligheden til at sige
tak til alle de mange medlemmer, som
sæsonen igennem har bidraget til, at denne klub fungerer godt. Hver gang man
deltager aktivt i et arrangement eller er
med til at få klubben til at fungere med

praktisk arbejdsindsats, så har man
bidraget til at klubben fortsat kan være et
godt sted at komme. Klubånden har det
generelt godt - her er rart at være - og det
skal vi værne om.
Stig Nissen

Besøg GS på Internettet på adressen: www.graasten-sejlklub.dk

Bestyrelsesmøde
tober 2006
den 28. ok
Fraværende: Frank, Lorenz, Bent og
Bjørn

1. Siden sidst og indgået post - Stig
Gråsten Samvirkende Idrætsforeninger
inviterer til møde omkring fremtiden i ny
storkommune. Redaktion af hjemmeside
tages op på næste bestyrelsesmøde.
Dansk Sejlunion har snart generalforsamling - ønsker kandidater til bestyrelsen.
2. Regnskab - Bent
Udgået
Beskrivelse af havnemesters opgaver og
aflønning tages op til bestyrelsesmøde i
januar 2007.
3. Ændringer i medlemskartotek Helle
Udgået: Glenn Olesen, Esbjerg
Nye: Lars Petersen, Gråsten og Tonny
Sandau, Gråsten
4. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene

Pladsformand: Problemer med plads til
vinteropbevaring. Der etableres venteliste, Henrik kontaktes herom hvis plads
ønskes. Ny vognmandsordning fungerer
fint. Alle bådejere er dog ikke ordentligt
forberedte - hvilket medfører at prisen
hos vognmanden ikke kan holdes. Der
ses på sagen.
Kapsejladsudvalg: Sæsonen er veloverstået. Det har fungeret godt med faste
dommere.
Juniorudvalget: 30 deltagere til klubmesterskabet. Utrolig god opbakning af
medlemmer og forældre. Mange nye
medlemmer i løbet af sæsonen. Vintertræning startet i samarbejde med Sønderborg - i Gråsten indtil jul, derefter i Sønderborg. Grandprix stævne var meget
vellykket og gav økonomisk overskud.
DS har opfordret til at afholde endnu et
stævne og det er lykkes at få et stævne
den 12. og 13. maj 2007. Bestyrelsen er
enige i, at klubben afholder dette. Man
vil se på mulighederne for at afhjælpe
parkerings problemer i den forbindelse.
5

den ægte
Graasten-smag
Graasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 Gråsten
Telefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk
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Festudvalg: Arrangementet i Mjels Vig
var en stor succes med mange både ligesom sommertræffet i Fahrens Odde.

6. Eventuelt - Stig
Bestyrelsesmøde den 4/12 2006 skubbes
til 14/12 2006. Nyt møde den 23/1 2007.

Broudvalget: Arbejdet startes op nu løbende vedligeholdelse, især B-broen.

7. Godkendelse af protokol - Stig
Godkendt.

Haludvalg: De fleste både er på plads.
Fanglinen: Medlemmerne opfordres til
at komme med bidrag til tur og tips.

KEGNÆS BÅDE
Vi sælger

Tlf. 74 40 52 70
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TUR og TIPS!
Fortæl hinanden om de gode ture vi sejler. Det kan være korte eller lange ture det kan være gode ideer til weekend mål
- gode restauranter eller havne, som man
kan anbefale. Det kan også være andre

gode ”turtips”, som f.eks. har gjort en
tur lettere at gennemføre, så vi kan inspirere hinanden og dele de gode erfaringer.
Og det kan være en lille beretning om en
sommerferietur.

Festudvalgsformand på afveje!
Jeg har ladet mig overtale af Redaktøren
til at fortælle nedenstående historie.
Vi var tre Gråstener både, som fulgtes af
i ferien 2006
Vi ankom til Lundeborg tirsdag den 2507-06. Kaj og Kristian var ca. 1_ time
agterude, men det lykkedes os at holde
skibssiden fri, således at Kaj, som sejlede alene i sin 36’ sejlbåd, kunne lægge til
på siden af os. Langt om længe anløb de
havnen, det have en tid været lidt pinligt
at bede folk om ikke at lægge sig uden
på os. Vi hyggede os ombord om eftermiddagen og besætningen på de to andre
både invaderede Lundeborg by, hvorfra
de senere ringede og spurgte om vi ville
spise sammen med dem i Pakhuset kl.
20.00, det ville vi gerne.
Vi spiste kl. 20.00, det tog en times tid,
hvorefter vi spadserede op til et ishus for
at købe os en is og se landsbyen. Derefter
gik de tre andre ombord, Birgit og jeg
8

satte os og hørte på nogle musikanter.
Lidt efter siger jeg til Birgit: ”Skal vi
ikke gå ombord - jeg bliver dårlig”. Det
enten sved eller trykkede i brystet samtidig med at det stak som bare den op i
struben. Vi listede ombord - dog havde
jeg lyst at sætte mig ned for hvert skridt,
det føltes som der var uendelig langt ud
til båden og jeg lagde mig straks ned i
agterkahytten. Birgit siger til de andre:
”Det her er usædvanligt og jeg tør ikke
sove”. Kristians Birgit siger så: ”Vores
søn bor ikke så langt herfra skal jeg ikke
ringe og bede ham komme?” Min kone
spørger mig og er tydeligvis overrasket
over, at jeg ikke stædigt siger nej tak.
Vi kørte ind til Svendborg Sygehus og
jeg fortalte dem om min symptomer og
alle smed straks det de var i gang med og
begyndte at fylde mig med blodfortyndende medicin og nitroglycerin. Efter det
tog de et elektrokardiogram og derefter
blev jeg kørt op på en stue hvor de fulgte

mig natten igennem, de var såmænd så
søde alle sammen. Den nat var mine tanker en tur rundt i verden og mange personer dukkede op i tankerne, mennesker
som jeg gerne ville sige noget særligt til.
Kl. 05.45 besluttede afdelingen sig for at
sende mig til Odense, ”det blev en tur
med udrykning”. Da vi ankom til Odense
stod sygeplejerskerne klar og forberedte
mig på speciallægens indtrængen i min
lyske.
Han gik ind via et 1/2 cm langt snit med
sit apparatur og konstaterede, at venstre
kranspulsåre var helt afbrudt. Normalt
tager en sådan operation fra 20 min til
1/2 time - men på grund af tilstopningens
kompleksitet tog det ham en time. Men
hver gang han udvidede metalgitteret
(stenten) lød det som en sømpistol og
underbyggede, at han arbejdede sig fremad. Jeg lå der lokalbedøvet og kunne følge med på IT skærmen, underligt at man
intet kunne føle overhovedet. Under processen lå jeg og tænkte på, at han ikke
måtte opgive, det kunne jo betyde en
bypassoperation eller noget helt andet.
Da han var færdig spurgte jeg ham: ”Er
der flere indsnævringer?”, han svarede
”nej”. ”Var ballonudvidelsen en succes?”
spurgte jeg. Lægen svarede, at det var
det, hvilket han også har skrevet i journalen.
Der er et hold hjertelæger og sygeplejersker som har, tilkalder vagt i Odense og
de laver ikke andet end den form for
arbejde, derfor høster de naturligvis en
stor rutine heri..
Derefter blev jeg kørt op på stuen, hvor
jeg på grund af en større dosis af blodfortyndende medicin skulle ligge urørlig
på ryggen i 12 timer for derefter at ligge
yderligere i 6 timer, men da måtte jeg

vende mig om på siden. Jeg havde ligget
i 2 døgn uden at blive vasket og følte at
jeg lugtede som et æsel og havde derfor
en aftale om at måtte stå op kl. 03.00 og
gå i bad. Det var ubeskrivelig dejligt,
men jeg var dum nok til at bøje mig forover og tørre mine fødder og da jeg kom
ind i seng igen var hovedpulsåren i
lysken sprunget op. Jeg ringede på sygeplejersken som så pressede med begge
hænder og hele sin vægt på åresamlingen, samtidig som hun pressede blodet
ud i kødet, operationen lykkedes - men
gav mig ”tætte minder” med en efterfølgende bagatel af et blåt lår.
Jeg spurgte lægen, hvad var der hændt
hvis jeg var blevet ombord, han svarede,
at så havde jeg sikket ikke overlevet og
ved at der blev reageret så hurtigt er jeg
givetvis sluppet for at skulle leve med
nogle skavanker.
Anden dag (torsdag) blev jeg overført til
Esbjerg, hvor jeg om eftermiddagen
arbejdede telefonisk med min kunder,
dagen efter (fredag) kl. 14.00 blev jeg
udskrevet. De næste tre dage ringede
hospitalet dagligt for at sikre sig, at alt
var som det skulle være. Betingelsen for
at komme hjem var, at jeg ikke måtte sidde ved computeren hele dagen.
Ugen før vi tog på ferie, havde jeg kontaktet min læge og bedt han foranledige
en undersøgelse fordi jeg mente, at jeg
måtte have en åreindsnævring et eller
andet sted idet jeg pustede som et damplokomotiv når jeg udførte noget. Lidt
komisk kom indkaldelsen med posten
samme fredag jeg blev udskrevet. Havde
jeg været lidt mere opmærksom på kroppen, så kunne jeg have undgået den hjerteskade (arvæv) som en blodprop i hjertet altid medfører.
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• BÅDTRANSPORT •

SØSÆTNING
O P TA G N I N G
Sejl- og motorbåde
indtil 12 tons

Henning Larsen
Søndervejen 23 - 6340 Kruså
Telefon 74 60 82 25
Mobil: 40 17 29 39
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Nu har jeg været udskrevet siden fredag
den 28-07-06 og har det meget bedre end
før operationen. Med lidt viljestyrke er
min vægt nu reduceret med 17 kg og
med en yderlig reduktion på 4,5 kg. mere
så passer (kun) hatten og vægten.
Jeg er indtil nu sluppet igennem uden
fysiske og psykiske problemer, bortset
fra at kostændring og motion giver hængerøv i bukserne, for stor livrem, selv
strømperne er for store…
Det er naturligvis lidt af en omvæltning
at cykle 9 km, hver morgen og spadsere
5 km i skarp trav hver aften, samt spise 1
m2 græsplæne hver dag og savle når
andre spiser deres lækre oksesteg med
krølfedt.

Men - men - før det hændte, havde jeg
fine kolesteroltal og et perfekt blodtryk
og intet arveligt at spore i familien, og
spiritus kunne det ikke være, dermed kan
situationen måske forklares med forkert
ernæring og manglende motion, det afslørede min lettere buttethed måske også.
Det kan anbefales andre, at være lidt
mere opmærksomt på sin krop end jeg
var, men gud hvor kunne jeg tænke mig
en 800 grams T-bone steak godt med
krølfedt.
Med venlig hilsen
Leo Bergsted Mortensen

www.yacht-tips.dk
Jeg har oprettet en ny side på internettet,
navnet er: www.yacht-tips.dk
Siden er ren non-profit, og at undertegnede ikke har forbindelse til noget firma
indenfor det maritime. Siden bygges kun
op fordi jeg mener at det ville kunne
hjælpe mange, som står overfor et problem, de vil have løst, og således kunne
hente inspiration til.
Jeg har lavet den på rent privat basis, og
kan oplyse at jeg er offentligt ansat
(amtsansat) og går på efterløn ved årsskiftet. Jeg er medlem af Middelfart Sejlklub og KDY.
Hensigten med siden er, at sejlere kan
give deres forbedringer af deres skibe
videre til andre sejlere. Det gælder alle
typer af skibe og både, størrelser underordnet.

Siden kommer hermed til at virke som et
”opslagsværk” for bådejere, som har et
eller andet problem, som de muligvis kan
få hjælp til ad den vej.
Alle kan henvende sig på: yachttips@mail.dk
Her kan man sende sine forbedringer til
undertegnede. Disse sendes blot i wordformat med billeder i anerkendte formater, eksempelvis jpg. Undertegnede vil
herefter bringe bidraget på siden.
Brugerne kan selv bestemme, om de vil
have deres navn/mailadresse vist på
siden eller ej. Det er naturligvis gratis.
Venlig hilsen
Jens Koch
Teglgårdsparken 32
5500 Middelfart
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Stemningsbilleder fra
bådoptagning
Ja, sådan kan man også
følge sin båd til vinterpladsen!

Selv om der er travlt,
så har man da tid til
en lille passiar!

Pladsudvalgsformanden Henrik
i sit es - han har kørt mange
både på plads. Flot!
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Så skal der
knokles med at
skylle og rense
bunden.

Sommerbillede af seniorer fra Gråsten i hyggeligt selskab og klædt i maritimt galla.
Billedet er sendt til bladet af Grethe Gierl.
13

Vinterprogram 2006/2007
Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening
præsenterer vinterens program, som ser således ud:
15. november kl. 19:00

Motoraften v/Peter Rudolph, Søholm Marine
Peter fortæller om motor-reparationer og vedligeholdelse vi
selv kan udføre.
Tilmelding ikke nødvendig.

17. januar kl. 19:00

Besøg hos Nordic Mast, Rødekro
Kom og se hvordan de gigantiske kulfibermaste/bomme
bliver fremstillet.
Vi mødes hos Nordic Mast, Bergensvej 6, 6230 Rødekro
Tilmelding til Bjørn 74632646 senest 08.01.2007
eller på liste i klubhuset

07. februar kl. 19:00

Sejladsberetning: En rejse til solens gemmested
v/Erik Petersen (WILDLIFE)
En gribende fortælling om sejlads i Kattegat/Skagerak og
videre mod nord til vore nordiske broderfolk.
Kom i god tid da der bliver rift om pladserne
Tilmelding ikke nødvendig.

Aflysning:
Turen til Falck Nutec, Esbjerg hvor vi skulle prøve at springe i vandet med redningsvest, at kravle op i en redningsflåde og at blive reddet op af vandet i 20 m/s og
1 m bølger i mørke imens det lyner og tordener bliver desværre ikke til noget i år
Vi forsøger igen til næste år.

Programudvalget ser frem til stor tilslutning
ved vinterens arrangementer.
Puv.
Bjørn Vestergaard
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Festudvalgets årsberetning
Festudvalgets kommissorium er at tilrettelægge det praktiske arbejde i forbindelse med afviklingen af årets standerhejsning/standerstrygningsfester/mandetur
og træf.
Festudvalget arbejder efter en for bestyrelsen fremlagt handlingsplan, herunder
et budget.
Festudvalgets formål er at bygge klub,
hvilket måske lyder lidt højtideligt, men
vi opfatter det i al sin enkelthed således,
at udvalget i bred forstand nurser vore
nuværende medlemmer ved at vi skaber
nogle fælles arrangementer, hvor medlemmerne har mulighed for at møde hinanden på en lidt anden måde.
Festudvalget glæder sig over, at vore
arrangementer er pænt besøgt, selvom
ikke alle klubbens medlemmer deltager,
så er den urealistiske tanke om at alle en
dag deltog, dog lidt fascinerende.
GS - Sejleråret 2006 startede den
6. maj. Kl.12:00
Klubbens formand Stig Nissen sendte os
alle ind i sejleråret med en bragende
kanonsalut komponeret af kanoner Frank
Jessen.
Festudvalget igangsatte året med en rigtig god og hyggelig standerhejsningsfest,
hvor Kaj Nielsen havde sørget for god
mad og musik. Udvalget som helhed tog
sig af det resterende arbejde. Vi havde
alle en hyggelig aften, fyldt med mange
sjove episoder som vi besluttede at hemmeligholde for de ikke indviede - dermed kunne en deltagelse måske friste.

Den 2. juni til 5. juni havde vi et pinsetræf i Mjelsvig, som er blevet lidt af et
tilløbsstykke, selvom det altid er uden
tilmelding.
Dette år bød på forskellige indslag:
1. Fugtig teltmontage under ledelse af
Peter Vettengel
2. Viking Safty Boats - tilrettelagt af
festudvalget
3. Squaredans - arrangeret af Erik
Pedersen
4. Grillaften i klubhuset - tilrettelagt af
festudvalget
5. Redningshelikopteren - tilrettelagt af
festudvalget
• Sydkredsens klubber var inviteret med,
rigtig mange både fra såvel GS som fra
kredsen fandt frem til træffet.
Fra 18. juni til 20. juni havde vi sommertræf med Grill aften i Fahrensodde.
Træffet var velbesøgt og festudvalget var
godt repræsenteret af Margit og Bernhard.
Fra den 23. juni til 24. juni havde vi
mandeturen, som var dygtigt ledet af
Bernhard Jessen og hans besætning.
Rygtet siger, at mange flotte fyre fra GS
invaderede Flensborg den dag og at alle
deltagerne havde en yderst fornøjelig tur.
Den 28. oktober standerstrygning:
Tja, pludselig stod vi ca. 55 personer på
en flot efterårsdag, kun for at sige farvel
til sejlsæsonen 2006, som pist bare var
væk, men det havde trods alt været et
forrygende godt sejler år.
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Festudvalget vil gerne gøre standerhejsning og standerstrygningen lidt mere højtidelig, derfor havde vi bedt Erik Pedersen om at udvælge en sang og derefter
være forsanger. Efter talerne sang Erik
Pedersen for på en sang fra vor egen
sangbog ” Ingen ejer minder som en sejler”. Med et vådt øje sagde jeg tak til
Erik som igen, som så ofte før, har hjulpet os i festudvalget.
Inde i klubhuset uddelte Erik Pedersen
vandrepokalen ”Den Gode Hensigt” til
festudvalgsformanden, som mener at fortjenesten ikke kun tilfalder ham, men i
høj grad også festudvalgsmedlemmerne.

Erling Slothus leverede og grillede os de
mest vidunderlige pølser, som alle spiste
med velbehag.
Festudvalget overrækker hermed vinteren til vores dygtige programudvalg, og
med Bjørne Vestergaard i spidsen for
udvalget skal medlemmerne nok få en
interessant vinter.
Med disse ord, vil festudvalget ønske alle
en god vinter…
P.v.a. festudvalget
Leo Bergsted Mortensen

Opgaver til de
lange vinteraftener
Som noget nyt i Fanglinen bringer vi her lidt vintertræning med opgaver udarbejdet af firmaet DUELIGHEDSBEVIS - VHF/SRC. Se annoncen på næste side.
Firmaet tilbyder duelighedsbevis som netbaseret kursusforløb.
Men her nøjes vi med deres ”maritime godbidder”. God fornøjelse.
Svarene findes sidst på næste side.
Opgavesæt nr. 1
Spørgsmål nr. 1.
Hvad er et forpeak?
•
Samme som et faldereb.
•
Skibets forreste rum. Bruges ofte som stuverum.
•
Specialfender til beskyttelse af stævnen.
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Spørgsmål nr. 2.
Hvor ofte skal transportable ildslukkere efterses af et autoriseret firma?
•
Hver 3. måned.
•
Hver 12. måned.
•
Hver 5. år.
Spørgsmål nr. 3.
Ret fremme i mørket får du øje på et andet skib, som ud over agterlys og sidelys,
viser 2 røde lys, lodret over hinanden, og synlige hele horisonten rundt. Hvad er
det?
•
En kabelfærge.
•
En lodsbåd.
•
Et skib, der ikke er under kommando.
Spørgsmål nr. 4.
Hvad gælder for kompasafmærkningers fyrkarakter?
•
At antallet af blink følger tallene på urskiven.
•
At antallet af blink følger morsekoden for bogstaverne N, E, S og W.
•
At antallet af blink altid er et primtal
Spørgsmål nr. 5.
Hvem skal følge De internationale Søvejsregler?
•
Skibe over 1 GT i farvande der kan besejles af søgående skibe.
•
Alle, der sejler på havet.
•
Skibe over 4 meters længde, i alle farvande, herunder indsøer

DUELIGHEDSBEVIS VHF/SRC
Fritidssejlere uddannes på

www.duelighed.dk
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Svar på opgavesæt:
1. Skibets forreste rum.
Bruges ofte som stuverum.
2. Hver 5. år.
3. Et skib, der ikke er under kommando.
4. At antallet af blink følger tallene på urskiven.
5. Alle, der sejler på havet.

Standerstrygning
28.oktober 2006
I år blev tidspunktet for standerstrygningen
flyttet 1 måned senere hen på året. Ikke
nok med det - tidspunktet var også ændret,
så standerstrygningen skete kl. 15.00.
Heldigvis tog klubbens medlemmer pænt
imod denne forandring i vores ellers meget
traditionsrige klub og ca. 40 var mødt op til
standerstrygning. Stig holdt en god tale,
hvor han tog et måske lidt vanskeligt emne
op, nemlig hvordan vi fordeler opgaverne
imellem os, når vi sejler. Han opfordrede
til, at både mand og kone kan håndtere
båden, så trygheden for begge parter øges.
En opfordring, som efterfølgende gav
anledning til en god snak mellem nogen af
de fremmødte. De to æresmedlemmer
Anker Hansen og Kaj Funder Nielsen tog
standeren ned, medens Morten Rasmussen
tog standeren for ”ungdomsvenlig sejlklub”
ned. Samtidig fik vores kanon-mester
Frank endnu engang kanonen til at salutere
standerstrygningen.

Bagefter var klubben vært ved en gang
grillpølser, øl og vand. Vejret var for årstiden lunt og dejligt, så vi kunne være både
ude og inde. Medens vi nød de gode grillpølser tog Erik Pedersen ordet. Det handlede om, at klubbens ”Den gode hensigt”
skulle videregives til en værdig kandidat.
Det blev Leo Mortensen, fordi han i sin
egenskab af festudvalgs formand havde
planlagt og gennemført et uforglemmeligt
pinsetræf i Mjels Vig, hvor rigtig mange af
klubbens medlemmer deltog.
Når bådene er oppe og standeren er strøget
og vi stadig skriver november i kalenderen,
så kan foråret synes uendeligt langt borte.
Men heldigvis er der også spændende aktiviteter i vinterhalvåret i Gråsten Sejlklub.
Så se vinterprogrammet andet steds i bladet.
Lisbeth Nissen

Klubbens kok Erling Slothus havde styr på grillpølserne.
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Selv om der var kø var humøret højt.

Leo modtager ”Den gode hensigt”.
19

Bøjeudvalget
Når Christian i Skeldevig hjælper os i
Gråsten Sejlklubs bøjeudvalg, går det
stærkt! Ca. 30 sekunder - og vi er ude
ved bøjen. Tænk hvis vi skulle sejle den
lange tur fra GS til Skeldevig…. Christian og Marianne Gregersen bor lige ud til
vandet i Skeldevig og får hver sommer
besøg af mange sejlere, som enten ligger
ved turbøjen eller eget anker i vigen.
Christian fortæller, hvor flot det kan
være i solnedgangen og når bådene tænder deres ankerlanterner. De øvrige bøjer
i Flensborg Fjord fik vi hentet ind den

10. oktober med GS jollens faste besætning: Poul, Frede og John. Vi blev dog
noget betænkelige, da jollens motor fik
hedeslag øst for Okse-øerne, så Carl fik
besked om først at varme suppen, når vi
var ved bøjen i Nybøl Nor. Vi ankom til
GS kl. ca. 16.00 og fik serveret suppen,
som Lis havde lavet til os, på terrassen. I
alt en god dag - og vi glæder os til
foråret!
Venlig hilsen
Bøjeudvalget
Ved John Falkenberg

Turbøjer
Til næste års sejlsæson kan det være godt med denne adresse:
www.sejlsport.dk/graphics/ds/DSTur/PDF/bøjebog2006.pdf
Alle DS-turbøjer med kortskitser og position
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Højvande ved Østkysten Gråsten ingen undtagelse!
Onsdag den 1. november havde vi ekstremt vejr i Danmark. Der var højvande
ved østkysten i en grad, som vi nok
aldrig før har oplevet. Stig blev ringet op
hen på aftenen, at vandet var meget højt i
sejlklubben og vi kørte herefter ned på
havnen for at se et helt utroligt syn. Vandet nåede langt op forbi jollepladsen,
hvor Lars Bønløkke og et par mere fra
juniorudvalget heldigvis havde fået jollerne bragt i sikkerhed tidligere på aftenen. Hele slæbestedet stod under vand og
det samme gjorde hele betonbroen, hvorfra vi sætter bådene i vandet. Legepladsens område var delvist dækket af vand
og medens vi stod og kiggede på det,

faldt nogen af træstammerne ud. Vi fik
dem hentet ind igen. Broudvalgsformanden Ole, kom også en tur på havnen,
medens vi var der - og det samme gjorde
skipperne til nogen af de både, som endnu lå i havnen. Det så mærkeligt ud, da
samtlige broer stod under vand og de få
både lå med deres fortøjninger og så
underligt frit svævende ud på vandet.
Heldigvis var højvandet ikke ledsaget af
kraftig storm - så kunne skaderne have
set meget værre ud. Broerne har ifølge
Ole ikke lidt stor skade - heldigvis.
Lisbeth Nissen

Billedet er taget morgenen efter højvande.
På skyggen ses tydeligt, hvor langt vandet
var oppe.

Tidlig morgen billede af legepladsen,
som kun havde taget lidt skade.
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LOGBOGEN
Stillehav
og modvind
af Kim og Kirsten

Det tropiske vindstillebælte følger solens
vandring nord og syd henover Ækvator.
Lige nu ligger den mellem Panama og
Ecuador, og vi skal krydse den for at
komme til vores næste destination. - Det
betyder motorsejlads nogle døgn mod
sydvest, mellem torden- og regnbyger.
Strømmen er også imod os, hvilket kan
ses på vore forholdsvis små døgndistancer. På grund af strømmen er søerne
meget konfuse og giver en ubehagelig
sejlads, men det går i det mindste fremad!
Ca. halvvejs: Der begynder at komme
vind fra syd-sydvest. Endelig kan man
slukke maskineriet, og gå for sejl alene.
Området vi sejler i er ikke specielt rart.
Columbia's kyst er kun 150 sømil væk,
og vi ved, at der foregår smuglertrafik
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med kokain i små hurtige fartøjer. For et
par år siden blev en japansk sejlbåd bordet af nogle pirater heromkring, besætningen bagbundet, og båden tømt for
værdier. Det lykkedes besætningen at
befri sig selv, og sejle båden tilbage til
Panama. Men siden da har sejlere naturligvis været ekstra på vagt, når man
besejler dette område. I år har der været
adskillige rapporter om både, som har
mødt "mærkelige fiskebåde med mange
mænd ombord", men i ingen af tilfældene
har der været tale om bordingsforsøg
eller lignende. Vores gæt er, at man har
mødt fredelige fiskere, som har en naturlig nysgerrighed overfor andre fartøjer!
Vi ser i horisonten på 4.-dagen et gammeldags sejl, som nærmest ligger stille.
Efterhånden som vi nærmer os, kan vi
konstatere, at det er et sejlførende fiskerfartøj. - Ham er der ingen fare ved, men
vi må alligevel konstatere, at han godt
kunne være blevet et problem. - Eller
nærmere: Hans flydende langliner, som
vi kommer til at sejle lige henover, heldigvis uden at vi bliver fanget i dem!
Vinden er efterhånden frisket så meget, at
vi er nødt til at rebe temmelig meget ned,

for at få en nogenlunde komfortabel sejlads. Det er hård bidevind, SOL banker
sig fremad, og vandet står ind over fordækket. Men i forhold til nogle af de
andre både vi hører over radioen, kommer vi godt fremad. Som vi nærmer os
kysten, dukker der flokke af fregatfugle
og pelikaner op. Fregatfuglene er nogle
uhyre elegante flyvere, men deres levevis
er nærmest pirateri af værste slags: Ligesom kjoverne, lever de af at jage andre
søfugle, og tvinge dem til at kaste op! De opkastede føderester fanges elegant i
luften, og udgør fregatfuglens daglige
varme måltider, - velbekomme!
En lille flok af denne luftens fribyttere
følger os et stykke på vej, mens de forgæves prøver at hakke i gummiduppen på
enden af mastetoppens radio-antenne!
Vi skal have afpasset vores ankomst til
Bahía Caráquez med højeste tidevand, for
overhovedet at kunne komme ind. Vi kan
se, at vi ikke kan nå det direkte, og ankrer
for natten i en øde bugt, hvor vi nyder
stilheden. Dønningerne gør dog natten til
en lidt blandet fornøjelse!
For at nå frem ved højvande, står vi næste
morgen op ved 3.30-tiden, og sejler for
motor det sidste stykke til lods-stationen,
hvor det lille drama i indledningen
udspiller sig.
Hvordan er der så her i Ecuador? I forhold til Panama er her tørt og forholdsvis

køligt. Selvom vi er næsten lige under
Ækvator, er dagtemperaturerne sjældent
over 27º, og om natten kommer de helt
ned på 22º, så det er lige før vi skal have
fundet trøjerne frem fra gemmerne!! Det
skyldes den kolde Humboldtstrøm der
flyder forbi Ecuador for derefter at slå et
slag ud til Galapagos øerne.
Folk her i den lille badeby er utrolig venlige, og det er sikkert at gå i gaderne (i
modsætning til Colon, Panama). Priserne
er til at overkomme (ca. 1,50 kr/liter diesel!!), og leveomkostningerne generelt en
brøkdel af tilsvarende europæiske. Vi spiser lækker fiskemiddag på restaurant for
omkring 50 kr for to personer, inkl. drikkevarer!
Og den lokale "Sejlklub" er et paradis for
os langtursejlere: Fornemme brusebade
og toiletter, fin flydebro til jollerne, billig
tøjvask, fri adgang til at bruge deres faciliteter, levering af drikkevand og diesel
direkte til båden, samt hyggelig bar og
restaurant, hvor sejlerne mødes til snak,
hygge og forskellige aktiviteter!! Altsammen for under 300 kr/måned.
Her kommer SOL til at ligge og slappe af
et par måneder, mens hendes besætning
er på "ferie" hjemme i Danmark. Forude
venter Galapagos, Patagonien og de subantarktiske øer.

MARINA TOFT-GRÅSTEN
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
DK-6300 Gråsten
WWW.marinatoft.com

Tlf. -45 74 65 12 25
Fax: +45 74 65 34 73
E-mail:marinatoft@t-online.de

CVR 28 01 86 06
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BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS
Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL
Vi har alt til vedligeholdelse
og maling af din båd.

Flügger farver
Malermester Orla Blaske Nielsen
Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 02 42
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.
www.flugger.dk
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v/Flemming Søholm Bertram

DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER
• Køb/salg • Service • Reservedele
V O L V O P E N TA - B U K H - Y A N M A R
Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 6590
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- Alt i
søsportsudstyrSUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORG
TELEFON 74 48 64 03

Svanemærket
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.

Uforpligtende tilbud gives!
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IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
E-mail:ihle@ihle.dk

Nyt fra
juniorafdelingen
Juniorafdelingens vinterprogram
2006-2007 (frem til jul)
Dato

Aktivitet

Torsdag d. 26/10

Indskrivning til vinterundervisning
og opdeling i hold

Torsdag d. 2/11

Humlehøj Svømmehal for hele familien (Conny)

Torsdag d. 9/11

Hold

I + II + III

Er jeg blevet en bedre sejler i løbet af sommeren? I + II
Hvad har jeg lært og hvilke mål har jeg
for den kommende sæson? (Lars)

Torsdag d. 16/11
Torsdag d. 23/11
Torsdag d. 30/11

Arbejde med ”Optimistjollekursus 1” (Bent)

III

Træning - Adsbøl friskole,
husk træningstøj og ur (Jan)

I + II + III

Tovværk, splejsning og taklinger (Svend)

I + II

Arbejde med ”Optimistjollekursus 1” (Bent)

III

Julebanko for hele familien (Conny)

Ingen undervisning i december.
Program for januar - maj kan ses på www.gs-junior.dk fra slutningen af
november.
Hold I - Storjoller, Zoom8, A-opti og øvede B-opti
Hold II - B-opti og øvede C-opti
Hold III - Nye C-opti
Ved indskrivning til vinterundervisningen betales der kr. 100,- til dækning
af undervisningsmaterialer mv.
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Årsberetning
2006
Vi har i den forgangne sæson haft pæn
tilgang af nye sejlere, så vi igen har godt
10 C-optimister i afdelingen, og vi har i
alt godt 40 juniormedlemmer i GS. Desværre har vi kun få A-optimister, men
dette skyldes, at vi i år har fået den første
Zoom 8 jolle som klubjolle, og dette har
medført at ikke mindre end 5 af vore store optimistsejlere selv har købt Zoom 8
joller, så vi i alt har 6 sejlere i denne jolle
ved sæsonafslutning. Vi har kunnet holde
på vore storjolle sejlere og har haft en
enkelt 606 besætning.
Vore A-optimister og øvede B-optimister, i alt 11, deltog i vintertræningen der
sidste vinter foregik i GS før jul og i
SYC efter jul. Et samarbejde der forløb
vældig fint med træning på lørdage samt
2 weekendsamlinger. 5 af vore Europa og
Laser sejlere deltog i vintertræning i Fredericia en gang ugentligt hele vinteren.
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En enkelt sejler var på 2 ugers træningslejr på Grand Canaria i januar og 5 sejlere var på Gardasøen i påsken.
Vinteraktiviteterne omfattede derudover
undervisning og gymnastik en gang
ugentligt og den traditionelle junior
weekend i januar havde stor deltagelse.
Gennem vinteren havde vi mange på
diverse kurser, idet der var 3 af de store
sejlere og en af forældrene på trænerkursus, 2 voksne på stævnelederkursus og 5
af sejlerne deltog i sommer camp kurset.
Endelig har en af forældrene været på
Zoom 8 træner kursus.
Der har været meget stor aktivitet gennem hele sæsonen idet vi har afholdt
Kreds B-træningslejr med 12 deltagere i
bededagene, og træningslejr med 11 deltagere i den sidste uge i skolesommerferien. Desværre blev den planlagte ”som-

mersejlads” aflyst pga. for få deltagere.
Kreds sommerlejren blev holdt på klubbens areal samt på nabogrunden, hvor
BHJ velvilligt stillede areal til camping
til rådighed. Der var 98 sejlere og med
voksne og søskende var vi i alt 250 sommerlejr deltagere i år. Vejret var perfekt
og sommerlejren forløb så vidt vides til
alles tilfredshed.
I august afholdt vi 3. afdeling af Torm
Junior Grandprix stævne med i alt 160
deltagere. Til stævnet var B- og C-optimister inviteret, og det var glædeligt at

se, at så mange tog mod invitationen.
Både kapsejladsmæssigt og socialt gik
stævnet meget fint, og der har været
overraskende mange positive tilbagemeldinger fra deltagende sejlere. Også denne
gang kan vi takke BHJ for godt naboskab.
Ligeledes en stor tak til de mange hjælpere fra naboklubberne, og ikke mindst
tak til den godt sammentømrede forældreflok, der i år har løftet en kæmpe
opgave med de store arrangementer.

29

Klubmesterskab for
juniorer 2006 i GS
Klubmesterskaberne i år blev afviklet
med 3 sejladser på torsdage aftner i
september med ret svage vinde på disse aftner og med 3 sejladser lørdag d.
30 september i jævn vind og det flottest tænkelige efterårsvejr.
Der var 30 deltagere blandt juniorafdelingens medlemmer, hvilket er en
meget fin deltagelse, da de nyeste optimistsejlere, der er startet i eftersommeren ikke deltog i mesterskaberne.
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Lørdag morgen startede vi traditionen
tro med fælles morgenmad for sejlere
og deres forældre, og der var i alt 70
der mødte op. Efter morgenmaden
gjorde sejlerne sig klar, og de voksne
havde tid til at evaluere den forgangne
sæson. De fleste så frem til at man nu
kunne tænke på andet end børnenes
sejlads 2 aftner om ugen og stævne
deltagelse mange weekender i sommerens løb samt hjælp med at afvikle
sommerlejr og Grandprix stævne - ja

det har været hårdt arbejde at være sejlerforældre i GS i år.
Efter endt sejlads for børnene og frokost for alle, var det børnenes tur til at
overtage ledelsen, og de fik snart
udlagt en fin trekantsbane på Sildekulen. Forældrene overtog sejljollerne og
gjorde klar til kapsejlads i Optimist- og
Laserjoller. Der blev kæmpet hårdt om
pladserne på startlinien og om plads
ved mærkerne, og de ivrige forældre
sejlede 2 sejladser under muntre og
kritiske tilråb fra børnene i ledsagebådene.

Zoom 8 jolle: Morten Rasmussen
Europa jolle: Marco Petersen
Laser jolle: Peter Bønløkke
606-er. Dan Schuchardt & Søren Jessen
Pokal som flittigste sejler i løbet af
året: Trine Hansen
Pokal for at passe bedst på jollen:
Michael Christensen
Og endelig ”Guttermandspokalen”
som vindes ved afstemning blandt alle
sejlerne for godt kammeratskab:
Rasmus Brock Michelsen.

En dejlig dag blev afsluttet med
præmieoverrækkelse til børn og
voksne.
Årets klubmestre blandt juniorerne
blev:
A-optimist: Christoffer Karing
B-optimist: Kristina Boysen
C-optimist: Morten Andersen
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Ihle grafisk produktion, Broager

