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Formandens
side
Vi skal i år endnu engang tilføje et kapitel til klubbens historie. Klubhuset har nu stået
i 40 år. I læste sikkert alle Ib Funders glimrende fortælling i Fanglinen om klubhusets
tilblivelse. Huset har givet mulighed for mange klubaktiviteter og private fester. Alt sammen aktiviteter, der er grundlag for et godt klubliv.
Siden husets tilblivelse har klubben haft vokseværk. Vi har stadig ønsker om optagelse i
klubben, men kan ikke altid finde plads til de mulige medlemmers både.
Med de mange år kommer tiden for vedligehold og mange bliver inddraget i de aktiviteter, der skal til for at få klubben til at fungere. For nogle er det en overraskelse, at de
nu bliver indkaldt til klubarbejde. Det er dog mit indtryk, at det som regel foregår i mindelighed og med godt humør. Det fælles arbejde er ud over det nødvendige også et godt
grundlag for at forstærke tilhørsforholdet til vores sejlklub.
Sejlsæsonnen er slut for i år. I hvert fald for de fleste. Nogle af de unge fortsætter vinteren igennem i samarbejde med Sønderborg og Åbenrå sejlklubber.
Klubben har via vores web-master Frank Jessen fået nyt ansigt udadtil i cyberspace. Jeg
synes det er lykkedes rigtig godt og kan kun opfordre til at I alle følger med i, hvad der
foregår på hjemmesiden. En traditionel hjemmesides funktion viser andre, hvem vi er og
hvad der foregår i klubben. Men med det nye design og med stadigt flere medlemmer,
som aktivt bruger siden, så vil siden i tiden fremover i endnu højere grad komme til at
fungere som et vigtigt kommunikationsmiddel også internt i klubben.
Når standeren er strøget og vi går mod vinteren, så tager det udvalg over, som sørger for
at vi holder liv i klubben til det atter bliver tid til at få bådene i vandet. Programudvalget
vil igen igennem vinteren invitere til flere spændende aftener og vi håber på god opbakning. Klubhuset danner rammen om mange af disse aktiviteter, som foregår i et samarbejde med andre klubber i området.
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Referat af
bestyrelsesmøde
er 2008

den 6. oktob
1. Siden sidst og indgået post – Stig

Der var Hold DM i Kerteminde i den
forgangne weekend.
Klubmesterskab blev afholdt med 25
deltagere.
Gråsten Ringridnings Tombola fond
bidrager til klubben (Der vil være overrækkelse i GS tirsdag 28. okt).

2. Regnskab

Broudvalg
Ramslag gøres gangbart.
Brodæk skal skiftes på dele af broen.

Der kom en opfordring fra et enkelt
medlem om at sætte referat fra sidste
Generalforsamling i Fanglinen. Referatet er sendt til vedkommende og vil blive
sendt til andre, der måtte ønske det.
GS er tilmeldt Sønderborg Idrætsråd.
Bent var ikke til stede.
3. Ændringer af medlemskartotek

Der er ingen ændringer til medlemskartoteket.
Der uoverensstemmelser i adresserne i
medlemskartoteket. Medlemmer opfordres til at melde flytninger m.v.
4.	Orientering fra udvalgene

Programudvalg
Der er ikke fastlagt et vinterprogram
endnu.
Juniorudvalget
C-sejlere er ved at gå i hi.
Vinterprogram starter torsdag uge 43.
Da der er få der ønsker at deltage i vintersejlads er det valgt at træne sammen
med SYC og ASC.
20 sejlere var med til Sønderjysk Open
i Åbenrå.
4 af 7 vindere kom fra GS.
14 sejlere deltog i Sønderborg i Junior
og Ungdoms DM.

Klubhusudvalg
Udvalg skal møde i klubhus men medlemmer ved måske ikke hvilket udvalg
de er i. De vil blive kontaktet direkte.
Datoer for stander op/ned i 2009: 25.
april / 31. oktober.
Der skal tages beslutning om hvad der
skal gøres ved gulvet i det bagerste
lokale i klubhuset. Fugt/vand trænger
op. Gulvet kan derfor ikke forsegles! I
første omgang forsøges problemet løst
ved at dræne ude langs huset. Det vil ske
i forbindelse med at kloakken skal separeres.
Vasken i hallen er til alm. håndvask og
må ikke anvendes til malingsrester/
olierester m.v. Ole laver et skilt til at
hænge op ved vasken.
P.t. er der kun 18 tilmeldinger. Der mangler flere tilmeldinger for at festen kan
blive til noget.
Stig/Frank udsender en reminder via
e-mail.
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

6

Haludvalget
Der har været meget vand i hallen – det
skyldtes en forstoppet kloak på pladsen.
Vogn til 606 er i meget dårlig tilstand.
Smed tilkaldes.
Effekter (havemøbler, slanger m.v.) fra
oprydning på pladsen skal anbringes
hensigtsmæssigt og kun i hallen efter
aftale med Peter Skov.
Det blev foreslået at erstatte en del af
græsset foran klubhuset med grus. Dette
tages op med pladsudvalget.
Pladsudvalget
Der er fællesoptagninger alle 4 lørdage i
oktober og det er planlagt med kørsel og
hjælpere.
Oprydning er ikke planlagt endnu.
Bevoksningen mellem hallen og vejen
var planlagt fjernet efter sommerferien
men det blev desværre ikke nået.

Alle udvalg
Der arbejdes på virksomhedsplanen.
5.	Opdateringer til kalender

Forvirring omkring den 2-delte kalender
Der blev foreslået at have kun 1 kalender men hvor junior- og semior-aktiviteter
har forskellige farver. Mulighederne
undersøges.
Vindmåler kommer på forsiden af
hjemmesiden når den bliver stabil.
6.	Fanglinen

Deadline mandag uge 43.
7. Eventuelt

Stig Rosenbech er presset arbejdsmæssigt og vil gerne afløses i sin post som
klubhusudvalgformand. Kandidat efterlyses.
Venlig hilsen
Frank Jessen

- Alt i
søsportsudstyrsundgade 11 · 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 64 03

7

Jollesejlads for
seniormedlemmer
Mandag d. 1. september havde
juniorafdelingen
inviteret
klubbens seniormedlemmer til
”En aften med jollesejlads”.
Arrangementet havde ikke
været annonceret i Fanglinen,
så fremmødet var kun 4
seniormedlemmer, alle med
relation til juniorafdelingen.
Også et par af klubbens
ungdomssejlere var med – der
kunne jo blive brug for en
erfaren jollesejler, hvis jollerne
drillede!
Ideen med denne aften var
at give seniormedlemmerne
mulighed for at prøve en tur i
klubbens Laserjoller. Som en
ekstra udfordring havde Henrik
Markussen taget sin Hobie 16
katamaran og Contender jolle
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med, og det blev da også disse to både
der blev sejlet mest i løbet af aftenen.
Contenderen er en enmands jolle
der sejles stående i trapez – lidt af en
udfordring. Morten Rasmussen tog
udfordringen op, og i løbet af aftenen
lykkedes det ham at få så meget styr på
jollen, at han kunne sejle jollen stående
i trapez.
Hobien er lidt af en fartmaskine, selv
med 3 voksne mænd ombord! At suse
hen over Nybøl Nor stående i trapez er
lidt af en oplevelse.

Det blev til nogle rigtig gode timer på
vandet, en af de aftener hvor man ikke
kan få nok at den sjove sejlads. Næste
år vil vi igen prøve at arrangere et nogle
aftener, hvor de store drenge kan hygge
sig med jollesejlads – mere herom når
det igen bliver foråret. Har du lyst til at
være med, må du gerne allerede nu sende
en mail til svend@familienhansson.dk.
Svend Hansson
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Klubhuset fyldte 40 år
Klubhusets 40 års jubilæum blev
fejret på bedste vis i forbindelse med
standerstrygningen den 25. oktober
2008. 56 festglade medlemmer deltog i
festen.
Det var virkelig en herlig aften med god
opbakning fra medlemmerne. Vi kom
ind i et festligt klubhus med hyggelig
og stemningsfuld opdækning. Stig
Rosenbeck lagde grunden til en rigtig
glad aften med en humørfyldt velkomst.
Erling, husets egen kok gennem mange
år, fik igen fremtryllet en fremragende

festmiddag, som blev nydt i fulde
drag. Snakken gik ved bordene og det
var dejligt at se, at både medlemmer
gennem mange år i klubben og også
helt nye medlemmer i klubben, deltog
i festen. Kaj Funder holdt en tale, om
hvordan det gik til, at klubben fik så

godt et klubhus. I talen afslørede Kaj,
at det var Anker Hansen, som i høj
grad tog rollen som indpisker igennem
hele byggeprocessen. Det kunne
sagtens hænde, at Anker ringede rundt
til medlemmerne meget tidligt lørdag
morgen for at minde dem om, at der
altså var brug for dem på byggepladsen.
Mange, mange arbejdstimer er lagt for at
få huset bygget – og kreative løsninger
er valgt undervejs både med hensyn til
brug af materialer og i forhold til at finde
løsninger. At huset fik det grundplan,
som det har, var jo faktisk en kreativ
løsning på, at der var leveret for mange
10

elementer. Heldigt for os alle, at det
blev sådan, for huset fungerer virkelig
godt. Aftenen forløb på bedste vis med
sangbøgerne fremme og senere hen blev

der danset flittigt. Godt vi havde en time
mere den nat – for det blev naturligvis
sent. Tak for en supergod fest.
Lisbeth Nissen
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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

Standerstrygning 2008

Stig holder tale og
æresmedlemmerne Anker
Hansen og Kaj Funder
samt 2 juniorer gør klar
til at stryge standerne.

Igen var mange
mødt for at deltage i
standerstrygning

Mange klubmedlemmer var mødt for at
deltage i standerstrygningen, som blev
afholdt i det smukkeste efterårsvejr. Stig
Nissen holdt en tale, æresmedlemmer og
juniorer strøg standerne, Frank fyrede
kanonen af med et ordentligt brag! Så
alt var som det plejede. Bjørn Bach
Hansen gav ”den gode hensigt” videre
til Ole Rick og roste i den forbindelse
Ole for hans måde at være på.

Bjørn overrækker den
gode hensigt til Ol
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MANDETUR

Til Gelting Mole d. 20-21 sep. 2008

Vi mødtes til ”morgenmøde” kl. 09.00
til en dram foran GS klubhuset. Her
blev programmet for mandeturen
gennemgået og den sidste briefing
omkring kapsejladsen og den endelige
sejlads til Gelting, efter dette blev der
gjort klar, og 7 både i alt tog af sted
klar til at gå under Egernsundbroen kl.
10.00.
”Kapsejladsen blev afviklet i området
mellem ”Svigermor” og Egernsund.
Efter første sejlads blev frokosten
indtaget i det skønne vejr som
festudvalget havde bestilt…

”Johanne” som jo ikke er udstyret med
mast og rig, samt Firelady.
2: Skipper vælger at gå for sejl, med to
ens omgange. Her var det Wildlife og
Santana, differensen blev ganget med
15
3: Skipper væger at gå for sejl, med én
modurs, og én medurs omgang. Illios
tog denne tørn, differensen blev ganget
med 5
4: Skipper vælger at gå for sejl, med
én medurs, og én modurs omgang. Den
estimerede tid blev allerede afgivet ved
skippermødet, 1 time og 50 min. Ingen
handicap, men differenstiderne i forhold
til estimat lægges sammen + differenstid
på første omgang. Det udgør resultatet.

Fire Lady med Skipper Gunner Høi som
”stenfisker”.
Kapsejladsen var nu mere tænkt
som en ”pålidelighedssejlads”, mens
kapsejladsen nu mere var ”skipper mod
sig selv”. Følgende kategorier kunne
vælges:
1: Skipper vælger at gå for motor, men
får så ganget sin egen differenstid med
30. Der var to både der valgte dette løb,
14

Vinderen af Kapsejladsen blev Miss
Daisy med Henrik Holona som skipper,
selvom han har valgt den sværeste
kategori! Det gamle ordsprog: ”Den
som intet vover, intet vinder” holdt
stik.

Ca. kl. 14.30 blev kursen sat mod
Gelting Mole, hvor vi ankom kl. 17.
Vi mødtes kl. 18.30 ved Café Seeblick
i Gelting der ligger ca. 400 m fra
Lystbådehavnen ved Gelting Mole.
Her blev der serveret en rigtig mande
menu nemlig ”Sat Ål”. Der var dog lidt

problemer med at få serveret maden til
tiden, men det lykkedes dog trods alt og
alle blev ”sat”.
Efter middagen var blevet indtaget, gik
de fleste besætninger hver til sit, dog
var det nogle enkelte der samledes på
Wildlife til en Night Cap.
Det var alt i alt en rigtig hyggelig
mandetur, dog kunne det have
været rart hvis der var flere både
fra klubben der havde lyst til at
deltage.
Niels Goosmann
Styrmand for Mandeturen,
Dit Festudvalg.
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Pinsetræf Mjels Vig 2008
”et blik ud af udvalgsformandens navle…”
Det var med en vis nervøsitet, jeg
forlod havnen i Gråsten den fredag, før
det årlige GS pinse arrangement løb af
stablen. Engang sagde min lærer: ”Du
skal være en smule ner-vøs før du går
til eksamen” – dengang så jeg ingen
mening med dette – men det har nu vist
sig at være helt rigtigt.
Som nybagt festudvalgsformand er det
jo lidt sin sag, at starte med det mest
besøgte ar-rangement i GS’ række af
arrangementer under festudvalget,
ikke mindst fordi min for-gænger Leo
Bergsted har gjort dette så fremragende
tidligere. Festudvalget løfter et ære-fuld
hverv, og skal som sådan også føle, at
tjansen er ærefuld. Et sæt verbale roser til
alle medlemmerne af festudvalget, som
deltog så aktivt i at gøre arrangementet
festligt og or-ganiseret – og ikke mindst
til alle de deltagende klubmedlemmer.
For husk: Festen skabes af deltagerne,
ikke af arrangørerne!
Fredag eftermiddag kl. 17:00 gik vi 5
både ud gennem ”æ soungaf”, og der var
fra starten lagt op til en lille kapsejlads.
Sådan er det jo, når blot mere end én båd
har samme desti-nation. Anker Hansen
var iblandt de 5 både og alle ved jo, at
Anker ikke sådan er at bide skeer med..
Men med min nye sejlgarderobe tog jeg
kampen op. To af de øvrige koblede sig
selv af, ved at gå for motor til svigermor.
Ad en eller anden årsag må de have haft
væ-sentlig ringere vindforhold end os
andre. Børge gik med os med på legen,
og kom straks med følgende kommentar,
16

på hans udprægede sønderjyske: ”kan
man købe nye sejl i dag, der er syet så
hule?” Vi krydsede hinandens baner
gang på gang ud til Brunsnæs. Børge
var nu lagt bagud, og Anker stak fra
mig! Højden jeg kunne holde med de
nye sejl hjalp mig, og til sidst – helt
ude ved Brudestenen kunne jeg holde
afmærkningen oppe, og Anker benyttede
sig af jern genuaen! Et sølle træk som
diskede ham efter min mening, men det
er der jo to om at afgøre… Han sagde:
”Jeg kan jo ikke acceptere at blive slået
af en Maxi!”. Og først i havnen, det var
han.
Traditionen tro, overnatter vi altid i
”farmors havn”. Min mor bor på den
gamle Solo-grund, og børnene hævder,
at de er nogle af de få børn, der har en
farmor med egen havn. Og lad nu de
små blive i troen. En lille for-fest blev
arrangeret, efter som vi kom til at ligge
langskibs med Niels Goosmann i det
gode skib ”M’Honey”. Kaffen fra de
talrige Irish coffee blev siddende i håret,
langt ud på formiddagen lørdag. Turen
til Mjels Vig tog vi for motor, da der
praktisk talt overhovedet ingen luft var
den morgen. Helene, min ældste datter
på 11, tog styrmandsrollen igennem
”Marens Gaf” på trods af, at både i en
lind strøm var på vej ud. Det har nu
sin effekt på de modgående, som giver
den unge skipper visse privilegi-er.
Ankommet til Mjels Vig kl. 11, fik vi en
god plads ved broen. Et par år tidligere lå
vi som nr. 3 side om side, og det gør det
noget besværligt med vore to hunde.

Der siges at være en feststander
i GS, som traditionelt sættes af
festudvalgsformanden. Det var nyt
for mig, og der faldt da også en skarp
bemærkning fra Peter Wettengel om, at
denne tradition er indført for at blive!
Og sådan skal det da også være. Den
bliver sat ved alle vore arrangementer
fremover. Til gengeld var vejret var helt
i top, og klubmedlemmer-ne strømmede
ind i løbet af dagen. Der var en vis
”stilhed før storm” stemning hele eftermiddagen, hvor vi gik og syslede med
borddækning etc. ”Svinet” kom præcis
et kvarter før tid, og den herlige duft
bredte sig fra klubhuset og udefter, i takt
med at klubmedlemmerne gjorde det
modsatte. Alle blev knap nok mætte, før
den gode Skipper Erik af Wildlife tonede for, med en sang af vor samling. Til
alles glæde havde Poul Fribo taget sin
harmonika med – og det gav uden tvivl
anledning til at sangbogen stort set blev
”tæsket” igennem fra ende til anden!
Hvor herligt og befriende det dog er, at
synge for fulde halse. Uden tvivl var det
til glæde for de mange andre sejlere, der
også havde valgt Mjels Vig som pinsens
de-stination. Bogstaveligtalt kunne

klubbens sammenhold og samhørighed
høres ud af alle vinduerne fra Kari og
Peter’s dejlige klubhus på havnen. Jeg
havde lejligheden til kort at præsentere
festudvalget i sin nye formation, og
hvor er det dog skønt at blive mødt
med en ægte og hjertelig applaus fra
medlemmerne. Det giver lyst og energi
til at holde GS’ festlige traditioner i
hævd, og udvikle nye aktiviteter. Et
forslag til yderligere et arrange-ment
for medlemmerne var ”Dametur”. Den
ellers så dybe røst i forsamlingen blev
bogsta-veligtalt hævet et par oktaver,
hvorefter man stort set kun hørte de lyse
kvindestemmer og i et omfang, der for
mænd varsler massivt pres! Ja undskyld
Børge og alle de andre stak-ler der nu
må lægge materiel til fra 2009, men jeg
sidder nu lidt i samme båd med jer..
Skumringen fik de bål-glade til at tænde
op af det brænde, som havnemesteren
havde lagt klar ved bålstedet. Der
blev nok fortalt den ene og anden
løgnehistorie om farlige bedrifter på
søen – jeg hørte i al fald et par stykker,
som jeg selvfølgelig let kunne stikke
med en egen beretning..
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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 Klaus 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

Dagen derpå var ”dagen derpå…” Jeg
havde lagt den traditionsrige gåtur
en halv time se-nere en normalt, idet
jeg de tidligere år gang på gang lige
præcis ikke nåede at deltage… Dette
fænomen må mange andre også have
oplevet tænkte jeg, og om det var det
der var årsagen til den fine deltagelse
eller vejret – ja det vides ikke. Og så
fik jeg straks før af-gang et hårrejsende
spørgsmål: ”Nu har du vel husket en
lille forfriskning til undervejs?...” I
kender alle fornemmelsen. De mange
blikke og den stilhed der føles som
en time eller to. Paradoksalt nok var

der mange der sikkert væmmedes ved
tanken om 2cl. 45%, men in-gen viste
det i øjeblikket. Min redningsmand var
Grågåsens skipper Helge Larsen, som
pinsesøndag ville fejre sin fødselsdag,
og havde derfor medbragt ”En Enkelt” i
rå mæng-der. Til gengæld var jeg blevet
lysvågen af det adrenalin chok jeg blev
udsat for, og brændte inde med en syg
undskyldning om: ”laver man ingen fejl
– så laver man ingen-ting” eller noget i
den retning. Erik var spejder leder den
morgen, og som de tidligere år ledte han
os igennem det ualmindeligt smukke
landskab nord for Mjels Vig, Oldenor.

Frokosten var tiltrængt efter motionen fra turen, børnene legede og badede med
hundene, og nogle polerede de sidste ubeskyttede glasfiberflader, som ikke nåede at
blive poleret inden bådene kom i vandet.
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Pinsesøndag var aftenen, hvor grillen
blev tændt. En hyggelig sammenkomst
hvor hav-nens gæster blander sig
med hinanden, og hvor lampetterne
i kahytterne rundt om slukkes lidt
tidligere end aftenen forinden.
Mandag var sejlerdag for de fleste, om
end sejlads knap var mulig selv med
spiler eller andet voldsomt grej. Årets
pinsetur var selvfølgelig stærkt præget
af sommerstemning, men der var for
os i festudvalget ingen tvivl om, at
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sammenholdet i klubben er stærkt og at
arrangementer som disse blot fremmer
samme. Og til dig som sidder og
tænker: ”Øv det ville jeg da bare gerne
have været med til” kan jeg fortælle,
at ”pinsen 2009 falder i en weekend”,
og allerede nu kan skrives ind i din
kalender!
Kærligst, dit festudvalg
Bernhard Jessen

Julebanko

i juniorafdelingen 2008

Det årlige julebanko afholdes i år
torsdag d. 4. december kl. 18.30
Der er tradition for at unge som ældre har en hyggelig aften i sejlklubben, og vi håber at se rigtig mange seniormedlemmer, bedsteforældre, forældre, søskende og sejlere.
Under bankospillet kan der købes sodavand og øl, og efter spilet
sælges der æbleskiver og julegløgg.
Alle medbringer en præmie til ca. 25 kr.
Husk tilmelding
Af hensyn til indkøb bedes I senest d. 30. november give besked
om hvor mange i kommer.
På aktivitetsudvalgets vegne
Lisbeth
benjaminvraa@mail.dk
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Nyt fra
juniorafdelingen
Årsberetning 2008
I gennem vinteren er der afviklet
undervisning, gymnastik eller sociale
arrangementer en gang ugentligt. Junior
weekenden i januar havde fin deltagelse.
Turen gik i år til Svømmestation
Danmark i Esbjerg efterfulgt af hygge
og overnatning i klubhuset.

Hen over sommeren har 16 børn og
unge prøvet sejlsport i juniorafdelingen.
Af disse har 9 valgt at blive medlem af
klubben. Kun få har i årets løb valgt at
forlade klubben, så her ved sæsonens
afslutning tæller medlemskartoteket
mere end 50 juniormedlemmer.

En del af vore A-optimister og øvede
B-optimister, Zoom8 og storjollesejlere
har i årets første måneder deltaget i
vintertræningen i SYC. Herudover har
nogle af klubbens sejlere deltaget i
diverse træningslejre før sæsonstart. I
den forestående vinterperiode deltager
nogle af vore sejlere i vintertræning i
Sønderborg.

I år var det Dyvig Bådelaug der
stod for kreds sommerlejren. Fra
GS deltog omkring 15 sejlere med
familie. Programmet var sammensat af
kapsejlads, hyggesejlads og god plads
til socialt samvær. For de store sejlere
var der som noget nyt arrangeret nat
kapsejlads. Ved mørkets frembrud, gik
starten til en distancesejlads i Als fjord.

Traditionen tro afholdt vi kreds
B-træningslejr i bededagsferien. Her
deltog ikke kun sejlere fra GS, men også
sejlere fra kredsens øvrige klubber.

Igen i år har vore sejlere har været
særdeles aktive på kapsejladsbanerne.
Ved kreds stævnerne ”Sønderjysk
Open” har der ved hvert stævne deltaget
omkring 20 sejlere fra GS. Det samlede
deltagerantal for hvert stævne har været
mellem 60 – 80. De sønderjyske mestre
kåres ud fra det samlede resultat i de 4
stævner og af de 7 uddelte pokaler, gik
de 4 til sejlere fra Gråsten. GS afviklede
i juni 2. afdeling af Sønderjysk Open
med i alt 63 deltagere i 9 bådklasser.
Også ved de landsdækkende stævner

Juniorafdelingens mere øvede sejlere
kom i gang med sejlads i GS allerede i
starten af april, og fra maj har der været
træning for alle sejlere tirsdage og
torsdage frem til slutningen af september
dog undtaget skolesommerferien, hvor
der har været mere hyggepræget sejlads
en gang ugentligt.
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har vore sejlere været med. 14 sejlere
deltog således i junior og ungdoms DM
i Sønderborg, og også stævnerne i Torm
junior og ungdoms Grand Prix serien
og hold DM for optimistjoller har haft
deltagere fra GS.
Til Nordisk mesterskab havde vi igen i
år to Zoom8 sejlere med.
Sommersæsonen blev igen i år afsluttet
med klubmesterskab. Der deltog 25
sejlere i sejladserne.

Junior forældrene har gennem sæsonen
været meget aktive, ikke kun ved
aktiviteter i egen klub, men også når
naboklubberne manglede hjælpere
til stævneafvikling. Uden denne
forældreinvolvering, var det ikke muligt
at gennemføre de mange aktiviteter,
juniorafdelingen kan tilbyde sine
sejlere.
Svend Hansson
Juniorudvalgsformand

Junior DM og Ungdoms DM

I weekenden d. 13. og 14. september
blev der afviklet junior DM og ungdoms
DM. Sønderborg Yacht Club stod for
dette store arrangement med omkring
400 deltagere. Gråsten Sejlklub var godt
repræsenteret med ikke mindre en 14
sejlere, heraf deltog de 11 i sejladserne
om
danmarksmesterskaberne,
og
tre sejlede var med i opti sølvfelt
sejladserne. Lørdagen bød på kraftig
vind fra øst og meget høj sø, så det var

noget af en udfordring for sejlerne. Om
søndagen havde vinden løjet noget af,
så alle igen kunne være med. Selv om
GS sejlerne kæmpede bravt, blev det
ikke til præmier, men stævneerfaring fik
alle med hjem. Flot at så mange af vore
sejlere stillede op til DM.
Tak til SYC for et godt og velafviklet
DM.
Svend Hansson
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Sønderjyske
mestre
Der er i sommerens løb afhold fire
stævner i Sønderjysk Open serien.
Junior- og ungdomssejlerne fra Gråsten
sejlklub har været godt repræsenteret ved
disse stævner, med omkring 20 junior
og ungdomssejlere hver gang. Ganske
flot, i forhold til et samlet deltagerantal
mellem 60 – 80 for hvert stævne
Resultaterne fra de fire stævner tæller ved
kåringen af årets Sønderjyske mestre.
Der er i år sejlet om det Sønderjyske
mesterskab i syv jolleklasser, og
sejlere fra Gråsten Sejlklub tog de fire
mesterskaber!
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Sønderjyske mestre 2008 blev:
Optimist – Eva Therkildsen, SYC
Tera – Charlotte Schmidt, ASC
Zoom8 - Søren Byllemos, GS
Feva XL - Katrine Lintrup Andersen &
Mette Juhl, SYC
Europa - Hans Henrik Michelsen, SYC/
GS
Laser Radial - Morten Rasmussen, GS
Laser Standard - Peter Bønløkke, GS
Svend Hansson

Klubmesterskab i juniorafdeling
Klubmesterskabet i juniorafdelingen
er i år afviklet over tre torsdage samt
søndag d. 21/9. Der blev sejlet i alt
fem sejladser, og 25 juniorer deltog.
Søndagen bød på rigtig fint vejr med
middel vind, så det blev til to gode og
spændende sejladser for de unge sejlere.
Sejladserne blev denne dag afviklet på
Nybøl Nor.
Klubmestre i de forskellige jolleklasser
blev:
Opti-A: Mads Hansen
Opti-B: Emil Hansen
Opti-B pige: Camilla Haugaard
Opti-C: Hannah Chemnitz Hansen
Zoom8: Mathias Hansson
Laser Radial: Morten Rasmussen
Laser Standard: Peter Bønløkke
Efter en pause på land hvor der blev
serveret ringriderpølser, var det
forældrenes tur til at prøve kræfter
med kapsejladsen. De større at
juniorafdelingens sejlere, overtog nu
opgaven med at lægge bane og styre
afviklingen af sejladserne. Der blev

sejlet i tre klasser: opti-mor, opti-far og
zoom8. Flere af forældrene havde lidt
startvanskeligheder, men med mange
gode råd fra børnene kom der hurtigt
god fart i jollerne.
Vindere i forældresejladserne blev:
Opti-mor: Lisbet Vraa-Andersen
Opti-far: Jan Petersen
Zoom8: Bent Rasmussen
Dagen
sluttede
med
præmieoverrækkelser, og pokaler til
årets guttermand, flittigste optisejler og
pas på jollen.
Årets guttermand: Emil Hansen
Flittigste optisejler: Mathias Hansson
Pas på jollen pokalen: Trine Hansen
Svend Hansson
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Hold DM for optimister
Lillebælt Sydkredsen deltog igen i år
med et hold til Hold DM for Optimister
i weekenden 4. og 5. oktober. Stævnet
blev afviklet af Kerteminde Sejlklub.
Som noget nyt var der i år fri tilmelding,
hvilket fik deltager antallet op på ikke
mindre end 20 hold. Hvert hold består
af fire eller fem sejlere(en reserve).
Siden sommerferien har ni sejlere fra
Høruphav, Sønderborg og Gråsten trænet
holdsejlads, og Line Sørensen SYC,
Kirsten Juhl SYC, Eva Therkildsen
SYC og Mathias Hansson GS, blev
udtaget til at repræsentere Lillebælt syd
kredsen. Holdets trænere var igen i år
Anders og Søren Olsen.
Fredag eftermiddag drog alle sejlere,
trænere og to forældre til Kerteminde. Vi
havde lejet to hytter på campingpladsen
tæt ved havnen. Forældrene var med for
at sørge for mad og andet praktisk, så
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sejlere og trænere kunne koncentrere
sig om sejladserne.
Holdene var seeded efter den seneste
rangliste, og vores hold var seedes som
nr. 16. Holdets mål var at få en 16.plads
eller bedre.
I lørdagens indledende sejladser, var
holdene inddelt i 4 puljer. Vi kom i pulje
med hold nr. 1, 8, 9 og 17. Der blev
sejlet en fuld round robin i hver pulje,
hvilket giver 40 sejladser. Alle sejladser
blev gennemført på en bane, med tre
jury hold. Der kunne således være tre
sejladser i gang samtidig.
Første hold som vi mødte var hold 1.
På trods af den store forskel i seedning,
fik holdet fra Dragør kamp til stregen,
med et resultat på 17 – 19. Desværre var
det Dragør der fik 17 point. De to næste
sejladser mod hold 8 og 17 blev vundet,

og i den sidste sejlads mod hold 9 blev
resultatet 18-18. Desværre havde vi
førstepladsen, og reglerne i holdsejlads
er sådan at ved pointlighed er det holdet
der har førstepladsen der taber. Efter en
lang dag på vandet, var det dejligt at
komme tilbage til campinghytterne til et
varmt bad, og lidt god mad. Inden vi gik
i seng var der tid til lidt hygge med en
god film.
Lørdagens to sejre gjorde at vi søndag
skulle sejle om 9. – 12. pladsen. Dagen
startede med meget kraftig vind, så
der blev sat udsættelse til kl. 12. Den
kraftige vind havde også blæst en
stor del af vandet væk fra havnen, så
dommer båden stod på grund. Men fem
store gummibåde med rigtig mange
heste bag på, ordnede den sag. Klokken
12.30 kom sejladserne i gang, og alle
resterende sejladser blev afviklet.
Ganske flot klaret at afvikle 77 sejladser
på to dage!

Vi skulle sejle 3 sejladser mod holdene
fra Kolding, Horsens og Fredericia hold
3. De to første sejladser gik rigtig godt
med sejre mod Horsens og Fredericia,
med sidste sejlads mod Kolding tabte vi.
Men med to sejre af tre havde vi sikret
os en 10. plads, hvilket var meget bedre
en vi havde håbet på.
En stor oplevelse rigere, var det nogle
trætte sejlere der tog hjem søndag. Alle
var enige om at holdsejlads er rigtig
sjovt, og at holdet gerne vil deltage
igen næste år. Måske kan Lillebælt syd
kredsen deltage med to hold næste år.
En stor tak til Søren og Anders for jeres
store indsats, der gav holdet en rigtig
fint resultat.
Mathias og Svend Hansson
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