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Hvor er dansk sejlsport på vej hen?
På Dansk Sejlunions generalforsamling
i år, blev det besluttet at igangsætte et
større strategiarbejde, der skal være med
til at sætte kursen for DS og sejlklubberne i de næste år.
Dansk sejlsport er en meget kompleks
størrelse. Aldersmæssigt dækker den
aktive udøvere på stort set hele alders
skalaen, og aktivitetsmæssigt er der
også et meget stort spænd. Det gør det
naturligvis meget svært at sætte kursen
for en størrelse som DS.
Der er i dag 270 sejlklubber under DS,
og der er ikke to klubber der er ens hvad
angår klubbens rammer, medlemssammensætning og aktiviteter. Medlemstallet
har de sidste 25 år ligget stabilt omkring
60.000 medlemmer, dog er det markant,
at tallet for medlemmer under 18 år er
halveret fra 1985 til i dag, hvor der er
ca. 5000 medlemmer under 18 år i de
danske sejlklubber. Dette fald i de unges interesse for sejlsport har naturligvis
også haft sin effekt på aldersfordelingen blandt de voksne medlemmer,
hvor aldersgruppen 18 - 50 år er underrepræsenteret. Måske er det forklaringen
på, at sejlsport som idræt, hvor det er
konkurrencemomentet, der er i fokus, er
i kraftig tilbagegang. Ses der bort fra de
lokale aftenmatcher, hvor klubberne endnu kan samle mindre felter, har kapsejlads i kølbåd det meget svært.

Måske har Dansk sejlsport ikke forstået
at følge med udviklingen i det danske
samfund.
Og hvem er det så der kan være med
til at få mere gang i sejlsporten. Ja, i
første omgang vil mange pege på Dansk
Sejlunion, som den overordnede organisation for Dansk sejlsport.
Men hvem er DS? Det er de 270 klubber
der er medlem af DS. Det er ude i klubberne aktiviteterne er, og her der kan
sættes nye aktiviteter i gang.
Og hvem er så klubberne? Det er de ca.
60.000 aktive medlemmer ude i klubberne.
Og hvem er så medlemmerne? Ja, 270 af
dem er medlem af Gråsten Sejlklub.
Så herfra skal lyde en opfordring til, at vi
alle tager del i ansvaret og arbejdet, når
det gælder at sikre en fremtid for dansk
sejlsport.
Den 24. december er det juleaften, og
denne dag er det i år også 50 år siden
af Fabrikant Mads Clausens Fond blev
stiftet. Dette markerer fonden ved at
foretage en række ekstra uddelinger på
i alt 10 millioner kroner. Foreninger og
institutioner i virksomhedens nabolag
har mulighed for at søge. Bestyrelsen
har valgt at benytte denne mulighed til
at søge støtte til at forbedre forholdene omkring bådhåndteringen i klub3
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ben, og har udarbejdet en ansøgning
der beskriver etablering af bådkran og
ændring af bådopbevaring fra bådvogne
til mobilstativer med tilhørende transportvogn. Ansøgningen er sendt, og nu
er det kun at vente. Uddelingerne finder
sted den 3. december. Hvis klubben får
andel i ekstrabevillingerne, kommer der

naturligvis mere om projektet i næste
nummer af Fanglinen.
Dette er det sidste nummer af Fanglinen
i år, så jeg vil benytte lejligheden til at
ønske alle klubbens medlemmer med
familie en rigtig god jul og et godt nytår.
Svend Hansson

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
11. oktober

Fraværende:
Poul Erik Petersen, Benny Frederiksen,
Bernhard Jessen
1. Godkendelse af mødereferater
Referatet godkendt.
2. Siden sidst og indgået post – Svend
GSI og Sønderborg Kommune, Invitation til info møde om ”Foreningsfitness”.
Svend har meldt tilbage, at vi ikke så det
som et behov for klubbens medlemmer
med et sådant fitness center.
Dansk Sejlunion, Klubinfo september, kursuskatalog og ændring i bestyrelse. Opfordring til at melde sig til især
baneleder kurser, da der mangler folk med
de kompetencer.
3. Økonomi – Bent
Fornuftig økonomi og budgetterne holder.
Der er ikke brug for at trække på kreditterne.
Der er fejl på giroblanketterne omkring
broplads betaling, idet der står 2010/2011 i
stedet for 2010. Der må en berigtigelse ud
snarest, der sendes derfor brev til samtlige

2010

bropladser om, at beløbet alene gælder for
2010.
4. Ændringer i medlemskartotek og tildeling til udvalg – Poul
Nye medlemmer:
1. Henrik Kjær, kommer i broudvalg
2. Nis Kaare Hansen, kommer i juniorudvalg
3. Jan Slot, kommer til juniorudvalg
4. Gudbjartur Petursson, kommer i festudvalg
Udmeldt:
1. Jens Christian Lund
2. Peer Mogensen
3. Steen Lauridsen
5. Kort orientering fra udvalgene –
udvalgsformændene
Kapsejlads ved Niels. Udvalget er nu gået
i vinterhi. Der holdes kapsejladsfest sammen med festudvalget.
Der kunne godt bruges et par medlemmer
til dommertjans eller følgebåd til næste
sæson.
Programudvalg ved Egon, der arbejdes på
højtryk for at få programmet klar til vinteren. Der møde igen i udvalget i denne
5

Ferielejlighed
i Berlin.
v/ Lisbeth og Stig
Nissen
www.seberlin.dk
mob: +45 21 22 00 68

MARINA TOFT-GRÅSTEN
v/Jochen Bautz
Toftvej 9
Tlf. -45 74 65 12 25
DK-6300 Gråsten
Fax: +45 74 65 34 73
WWW.marinatoft.com
E-mail:marinatoft@t-online.de
CVR 28 01 86 06

BHJ – din foretrukne partner
En international virksomhed
BHJ er en international leverandør af ingredienser
og kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- og
farmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst
- 90% af vores omsætning skabes uden for
Danmark og vi har datterselskaber i 11 lande.

Protein Foods

Pet Food

Food
BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Tel.: +45 74 35 35 35
mailbox@bhj.com
www.bhj.com

- when you are looking for real value

uge. Der satses på 4 arrangementer med
det første arrangement efter jul. Program
kommer med i november nummeret af
Fanglinen.
Broudvalg ved Ole, venter på at bådene er
væk, så man kan komme i gang med arbejdet
Haludvalg ved Peter, hal er ved at fyldes.
De bådejere, som står i hallen med deres
båd bør som minimum tilhøre haludvalget.
Klubhusudvalg ved Frede, ikke noget nyt
Websiden ved Frank, websiden opdateret
bl.a. er store sponsorer nu tydeligere på
siden.

annoncer. Dertil kommer, at vi har brug for
flere annoncører, da enkelte faste annoncører har trukket sig. Det kunne være en
mulighed, at koble annoncer i bladet med
annoncer på websiden. Desuden vil det
optimere sammenhæng mellem hjemmeside og klubblad, hvis fx tilmeldinger
til klubarrangementer skulle ske via
hjemmesiden.
Websiden bør være mere dynamisk,
så fx flere kan uploade oplæg m.m. på
hjemmesiden. Diverse gode ideer til behov
og nytænkning sættes i gang til næste bestyrelsesmøde.

6. Kommunikation: Hvordan vil vi
bruge hjemmesiden og Fanglinen fremover - Svend
Drøftelse om klubbladet, som vi mener
fortsat skal eksistere. Men alternativer
bør efterhånden indarbejdes fx nyhedsbreve som direct mail til email adresser på
medlemmerne. Problemet for Fanglinen
er, at det kan være svært at tilpasse deadline på konkrete arrangementer og interne

7. Eventuelt
Kartotek sendes til alle i bestyrelsen – også
i printvenlig version
DS bøjen i Nybøl Nor er nu nedlagt efter
aftale med GS.
Næste møde 8. november, hvor vi vil have
et temamøde med fokus på håndtering af
websiden.
Referent Lisbeth Nissen

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
r 2010

8. novembe

Fraværende:
Stig, Peter, Egon, Benny, Poul, Poul Erik
1) Referatet fra 11/10 godkendt
2) Siden sidst og post.
a.	Valgt for region 2, (Fynskredsen, Lillebæltkredsen og Lillebælt Syd kredsen), til Dansk sejlunion er Ole Ingemann Nielsen fra Svendborg Amatør
Sejlklub.

b. Ansøgning indsendt
c.	Folkeoplysningsudvalg besøger forskellige klubber/foreninger i kommunen. Tirsdag den 9. nov. besøger de
Gråsten Sejlklub. Svend vil være der.
d.	Der har været en episode i forbindelse
med fælles optagning af både midt
i oktober. 2 bådejere har oplevet, at
deres både er blevet flyttet uden deres
vidende. Dette er uacceptabelt. Der
bliver fulgt op på sagen.
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e.	Der vil desuden blive set på reglerne
for pladsen – herunder traktorkørsel
mm.

6) 6) Beslutning om annoncering i
”Sejleren”, Svend
Dette bliver for dyrt så vi dropper det.

3) Økonomi, Bent
Ingen problemer, aflevering af regnskab.
Der skal være regnskab for 2010 og budgetter for 2011 senest 10. januar 2011.

7) Hvilke funktioner der er på
hjemmesiden og hvordan bruges de,
Frank
a.	En grundig orientering til bestyrelsen
om brug af hjemmesiden med dens
mange funktioner. Desuden en drøftelse af hjemmesidens funktionalitet – herunder det hensigtsmæssige
i at inddrage junior hjemmesiden på
GS hjemmeside. Lige nu er det en
selvstændig forvaltet hjemmeside,
med link fra GS hjemmeside.

4) Ændringer i medlemskartotek –
Svend
a. Ingen ændringer
5) Kort orientering fra udvalgene:
a.	Kapsejlads – ikke noget nyt. Sæson er
afsluttet.
b.	Festudvalget - Bernhard
	Alle årets arrangementer blev afholdt,
seneste var standerstrygning med ca.
90 deltagende. Vi går i "vinterhi" og
forbereder næste års aktiviteter. Afriggerfest havde dårlig tilslutning, og
blev aflyst. Vi pudsler lidt med at holde en sommerfest, evt. i partytelt så
stilen bliver mere afslappet. Vi tænker
på at afholde den en fredag i sejlersæsonen, så deltagende kan sove i deres
både, og efterfølgende alligevel have
en weekend til sejlads. Mere om det
senere.
c. Broudvalg – Ole
	Har været ude og kigge på mulige
kranløsninger. Men ellers begynder
sæsonen jo nu for broudvalget. Der
kommer mågesikring op i lighed med
sidste år.
d. Klubhus – Smudi
	Forespørgsel om klubhus kunne
udlejes kun til overnatning. Dette
er ikke muligt da det af reglerne for
udlejning af klubhuset klart fremgår,
at det kun udlejes til medlemmers fester. Der henvises i øvrigt til reglerne
for klubhuset
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8) Eventuelt
Turbøjer – er blevet et problem inde
Nybøl Nor. Bent Brüning meddeler GS,
at vi ikke længere ønsker at servicere, da
den kontinuerligt bliver sejlet ned.
Hvorfor er GS ikke i gratisbladet ”Sejleren” – skulle der fx nedsættes et informationsudvalg – PR udvalg, som kunne
arbejde for GS synlighed i omverden.
Programudvalget ved Egon tager sig af at
undersøge, hvilke medier, der findes og
som vi måske burde være med i.
Flytter et medlem mellem 2 udvalg –
sker aftale mellem udvalgsformænd og
medlem og meddeles til sekretær, så kartotek kan opdateres.
Krabbebro i Juelsminde kunne være værd
at efterligne i GS.
Referent Lisbeth Nissen

KAPSEJLADS 2010
Så er sejlads sæsonen 2010 så småt ved at
slutte og aftenkapsejladserne for seniore
i Gråsten Sejlklub blev afsluttet med
afholdelse af klubmesterskabet d. 11/9
2010.
Der var tilmeldt 12 ud af 18 mulige både.
Vi startede dagen kl 08:00 med
skippermøde og fælles morgenmad, det
var et fantastisk flot morgenbord som
vores Havnemester Frede og hans kone
Inger havde lavet til os.
Vejrguderne var ikke helt med os da vi
kl. 09:00 stak under Egernsund broen,
DMI havde lovet regn frem til kl. 15 og
let til frisk vind fra S-SV. men heldigvis
stoppede regnen omkring kl. 10 og vi
havde et super vejr til afvikling af vores
Klubmesterskab.
Vi havde 3 rigtig gode sejladser, først 2
up/down sejladser, og en respit sejlads.
Alle sejladserne var afviklet kl. 15:45 så
vi kunne nå under broen kl. 16. Her stod
Havnemester Frede sammen med sin
kone og datter klar med Ringriderpølser

og kartoffelsalat til alle de sultne
besætninger.
Inden årets overalt klubmester samt
Klubmestrene for de enkelte løb kunne
kåres, skulle der først behandles protester,
der var lagt i alt 2 protester.
Efter Protestbehandlingen hvor vi desværre
kun kunne behandle den ene protest, var
resultaterne klar.
Her er Resultaterne :
Klubmester 2010: Hans Peter Novrup i
Xtra Dejle (X 332)
Nr. 2. Gunnar Petersen i Pegasus (Granada
27)
Nr. 3 Bent Rasmussen i Zoom-Out (Dufour
34 HR)
Overalt vindere i de enkelte løb er:
3. Løb: Poul Erik Rinkovski i Anna
Kristina (Nordship 808)
4. Løb: Gunnar Petersen i Pegasus
(Granada 27)
5. Løb: Anker Hansen i Blåhvalen (Grinde)
6. Løb: Smuddi (Frede Nielsen) i Nielsen
II (Scampi 30)

Arkiv foto fra tidligere klubmesterskab
9

7. Løb: Bent Rasmussen i Zoom-Out
(Dufour 34 HR)
8. Løb: Kan ikke afgøres før den sidste
protest er behandlet, resultatet vil blive
offentliggjort ved evalueringsmødet.
Det har været en rigtig god kapsejlads
sæson, der er gennemført 15 ud af 18
mulige sejladser,
Vi har måttet aflyse 3 sejlader 1 pga. ingen
vind, og 2 pga. for meget vind.
Jeg vil gerne takke alle medlemmer af
sejladsudvalget og Mads (Havnemester
Frede’s barnebarn) for deres indsats, uden
den har det ikke kunne lade sig gøre at
gennemføre sejladserne hver onsdag aften
i sejlads sæsonen.
En særlig tak skal vores alles madmor
Kæthe, Havnemester Frede og hans kone
Inge have for hver onsdag at være klar
med super dejlig aftensmad når vi alle

sultne besætninger er kommet ind efter en
god sejlads på fjorden, tusinde tak for det.
Alle resultaterne for sejladserne kan ses
på Sejladsudvalgets hjemmeside.
Der vil i løbet af efteråret blive indkaldt
til evalueringsmøde, her håber jeg at alle
skippere og deres besætninger vil deltage.
Det vil blive annonceret
På sejladsudvalgets hjemmeside, og i en
mail til alle skippere.
Jeg vil til sidst sige tak til alle skippere
og deres besætninger for en god
kapsejladssæson og for at tage godt i mod
mig som ny sejladsudvalgsformand, og
håber vi alle næste år ses på vandet til
mange gode kapsejladser i samme gode
kapsejler ånd som i har vist i år.
Med sejler hilsen
Niels Goosmann

- Alt i
søsportsudstyrBRAG@BRAGSOESPORT.DK
WWW.BRAGSOESPORT.DK
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SUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORG
TELEFON 74 48 64 03

STANDERNEDHALING
23. OKTOBER 2010 I GS

Koncentration
om at få
standerne ned.

Det kan godt være, at der ikke var
tilmeldinger nok til at afholde en fest
i forbindelse med sæson afslutningen
i klubben. Men til gengæld mødte
medlemmerne fint op til en mild lørdag
og hyggede sig med hinanden. Først
holdt Svend som formand sin tale og
standeren blev taget ned. Dette år var det
Gunnar Høj og Bjørn Bach Hansen som
havde den ære, at forestå nedhalingen af
standeren. Det klarede de naturligvis i
bedste stil og Gunnar overrakte standeren
til Svend med ordene: ”den her har vist
gjort sit i år, så vi må have en ny stander
til næste sæson”. Juniorer var også mødt
op, så vi standsmæssigt og samtidig
kunne få juniorflag og vores stander med
”ungdomsvenlig sejlklub” behørigt taget
ned. Svend var selv modtager af klubbens
”den gode hensigt” sidste år og derfor

var det også hans lod at beslutte, hvem
der i år skulle have denne anerkendelse.
Valget faldt på vores havnemester Frede
Schmidt, hvilket i den grad blev bifaldet
af alle de fremmødte. Der er vist ingen,
der er i tvivl om Fredes bidrag i klubbens
daglige liv og hans venlighed og
imødekommenhed gør alting nemmere
for os alle i Gråsten Sejlklub.
Efter dette var der traditionen tro
ringriderpølser med brød og en vand
eller øl til alle. Klubhuset var helt fyldt
op og udenfor var også alle borde besat.
Ifølge festudvalgsformand Bernhard var
der faktisk omkring 90 deltagere. Det var
bestemt et flot fremmøde. En hyggelig
tradition i klubben, som vi kan lide at
holde i hævd.
er hilsen
Lisbeth Nissen
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Okseø-turen

har fundet sig selv igen!

Når vi i festudvalget sætter os det mål,
at okseø-turen skal finde sit oprindelige
mål, er det ikke desto mindre utroligt
dejligt at se, når det sker. Målet de
seneste 3 år har for os været, at skabe
en fællestur for såvel tursejlere som
juniorer. Oprindeligt var det jo sådan,
at de unge sejlede i deres joller til St.
Okseø, hvor der blev lavet alt mulig
sjov sammen. Forældre og andre
tursejlere fra klubben deltog sammen
med de unge. I år blev det til over 80
deltagende, fordelt på to steder!
På sin vis har vi målet tilbage, men
dog ikke destinationen, og det er vist
også godt det samme. St. Okseø er for
tursejlerne ikke et særligt attraktivt
mål, både hvad angår fortøjning og
havneforhold. Øen er nok så skøn, men
kan ikke bruges til et fælles formål i
den størrelsesorden. Derfor har vi siden
sidste år kørt et dobbelt arrangement,
først til St. Okseø med juniorerne,
senere til Fahrensodde med tursejlerne.
Det har for så vidt været en god start på
at sammenføje disse to arrangementer,
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og var faktisk planlagt ligeså i år, dog
med en senere dato en det sædvanlige
tidspunkt midt i August. Vi havde i god
tid kontaktet forpagterne på St. Okseø,
for at fastsætte en weekend der var
egnet for både dem og os. Det blev 3-5
september. Vi aftalte at forpagterne blev
orienteret om antallet at telte dagen før
ankomst. Således ringede jeg til dem
torsdag aften og fik den besked, at vi
ikke kunne anløbe øen i den weekend,
fordi de havde arrangeret Techno-fest
for 450 unge mennesker! En helt utrolig
dårlig koordinering, og så endda uden
at meddele os dette i god tid. Med ca.
40 tilmeldte juniorer, forældre og ledere
var det noget af en opgave, at få første
del afarrangementet lavet om på mindre
end 24 timer – men med fælles hjælp
lykkedes det! Henrik og Marianne,
som selv har 2 sejlende juniorer,
foreslog Schausende. De kontaktede
”Hafenmeister”, som viste sig mere
end imødekommende, og beslutningen
var taget. Det skulle vise sig at blive
nærmest perfekt til formålet:

Fredag den 3. september kl. 16:00 tog 5
turbåde, 12 joller og et par ledsagerbåde
af sted, ud i det blå. Det var skønt at
se de unge krydse sig frem igennem
den regnbyge, der netop stod ned ved
afgang. De trodsede muntert vejret
med et ganske stort mål forude: At sejle
i egen jolle til udlandet! For os er det
snart hverdag, men vi må ikke glemme,
at for de unge er det ligefrem en bedrift.
Jeg var kørt til Schausende fredag
formiddag, for at vi kunne være sikre
på at forholdene var brugbare. Jeg fandt
en utrolig venlig og imødekommende
havnemester, der lagde hele grillpladsen
til rådighed for os, og tilbød de unge
og deres forældre at bygge telt op på
pladsen, mod 5€ i betaling - per telt! Det
kan man ikke sige noget til. Havnepenge
er absolut rimelige i
havnen, og vi fandt gode
pladser til alle både. I
øvrigt en rigtig nydelig
havn, flotte beplantninger
og pænt holdt, noget som
er iøjefaldende for enhver
sejler, der anløber en
fremmed havn. Fredag
aften blev rigtig hyggelig,
medbragt grillmad, børn der
byggede telt op og forældre
der hyggede sig sammen
med juniorlederne og os
andre fra festudvalget.

Det blev lidt sent – eller måske tidligt
som andre ville sige – men alle fik
hygget sig og sovet, hvad enten det
var i telt eller båd. Morgenmad var
arrangeret af festudvalget, og alle stod
op til strålende vejr, og en lun dag. Inge
Krylmand havde gjort et stort stykke
arbejde for det vi egentlig havde kaldt
for et ”ø-løb” - det blev hurtigt omdøbt
til ”halvø-løb”… Ungerne var mere end
ivrige, og deltog med begejstring i alle
de opgaver, Inge omhyggeligt havde
tilrettelagt. Hele seancen blev afsluttet
med et heftigt ”søslag”, som blev
afholdt mellem de tre skibe, der i form
af tovværk blev udlagt på stranden. Det
vindende hold på 6 unger stod tilbage,
og fik overrakt præmien på hver en
biografbillet! Alle havde gjort sig
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umage med forklædning, piratflag og
kunstneriske ansigtsmalinger:
Der blev sluttet af med pølser og
kartoffelsalat, som var en del af det
samlede arrangement som den enkelte
deltager betalte 45 kroner for. Men så
var det også bare at spise og drikke hvad
der var lyst til.
Omkring klokken 14 lørdag, sejlede de
unge hjemad igen, trætte og fyldt med
oplevelser. For os andre gik turen videre
til Fahrensodde, hvor arrangementet for
tursejlerne var planlagt. Et par af de
unge tog turen derned med jollerne, og
de holdt faktisk rigtig godt med i farten
– der var sikkert en lille konkurrence
mellem dem og deres forældre, som
også var på vej til Fahrensodde.
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Schausende er nærmest det perfekte sted
til et fællesarrangement, og vi har derfor
besluttet at ”Okseø-turen” omdøbes til
sensommertur, og vil fremover blive
afholdt fra fredag til søndag, såvel for
tursejlere som juniorer, i Schausende.
Tidspunktet bliver ca. det samme som
i år, men skal hvert år koordineres med
andre arrangementer, som juniorerne er
optaget af.
Lørdag aften blev også en ligeså
hyggelig sammenkomst, hvor i alt
12 turbåde og 3 joller ankom til
Fahrensodde. Vi talte godt 40 deltagere,
selvom nogle af dem var ”gengangere”
fra Schausende. Der blev igen grillet til
medbragt mad, og aftenen blev lang..
Søndag dryssede alle hver især hjem, og
de tre jollesejlere havde nok en øm arm
efter den lange tur:

skøn forening, fra yngste
til ældste sejler hos Gråsten
Sejlklub!
Teamet
bag
sensommerturen vil igen
være Margit, Inge og mig
selv.
Se alle billederne, de er
lagt op på hvor hjemmeside
og husk så: Vi lægger
rammerne – du skaber
festen!
Kærligst, dit festudvalg,
Bernhard Jessen
Vi er i festudvalget overbeviste om, at
et fællesarrangement med os gamle,
og de unge efterkommere, fint kan
gå i tråd med hinanden. Vi har jo
trods alt den samme fællesnævner:
At sejle i hyggeligt samvær. Men
det er ligesom med ”hønen og
ægget – hvad kommer først?” Uden
deltagere ingen arrangementer, og
uden arrangementer, ingen deltagere!
Med den opbakning der var til årets
sensommertur, ser vi alle tiders
mulighed for at lægge os i selen igen,
for GS-sensommertur 2011, som
kommer til at gå til Schausende, i
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Vinterprogram 20010/2011

Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening
Præsentere programmet for vinteren 2010/2011, som ser således ud:
19. januar kl. 19.00

Besøg på Bukh Powering Marine Safety i Kruså i deres
nyindrettede motorfabrik.
Teknisk chef Sven Jacobsen vil give os en:
• Præsentation af Bukh og deres motorprogram i dag
•R
 undvisning på fabrikken og kig på de forskellige
motorer
•S
 om afslutning er Bukh vært ved lidt mad, øl, vand,
kaffe.
		Under hele besøget vil der være mulighed for at stille
spørgsmål,
		 f.eks. om vedligehold, service m.m.
		 Adresse: Bukh, Aabenraavej 13, 6340 Kruså.
		Tilmelding til Egon Rerup, tlf. 51836744, senest 9.jan.
2011.
09. februar kl. 19.00 Limfjorden set fra søsiden, ved Preben Heide.
	TV mand. Journalist. Forfatter, men først og fremmest
rutineret tursejler efter mere end 25 år på eget dæk. Hans
hjerte banker varmt for denne del af Danmark. Preben
Heide har udgivet en håndbog for sejlere der færdes ved
og på dette Nordeuropas mest interessante farvand
”Limfjorden set fra søsiden”
Tilmelding ikke nødvendig.
Kom i god tid, der bliver rift om pladserne!
23. februar kl. 19.00 ”En tur rundt om huset”, ved Bernhard Jessen.
	Vores langturssejler og formand for festudvalget,
Bernhard vil tage os med på en tur igennem Kielerkanalen
til Hamburg, besøg på Helgoland og op langs Jyllands
Vestkyst til Ålborg og over til Hallands
Värdeø og hjem til GS via Ærø.
Tilmelding ikke nødvendig.
Kom i god tid, der bliver rift om pladserne!
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Kære alle
Hermed årets sidste, og sædvanen tro, voluminøse
rejsebeskrivelse fra havtosserne på S/Y SOL. Året
går så småt på hæld, det bliver tidligt mørk, og
vejret er omskifteligt. Så måske kan I finde tid til at
læse vore udgydelser lunt inden døre, mens regnen
siler ned derude!
SOL's besætning har lagt skuden op for
vinterhalvåret, og om få dage lander vi atter i
Danmark. Som det fremgår, har vi haft en spændende
sommer, med masser af afvekslende oplevelser. Vejret har
budt på lidt af hvert. Folk herovre klager generelt over den dårlige
sommer rent vejrmæssigt, men på de mest spektakulære steder undervejs, har vi
været heldige at have haft strålende sol, så vi skal ikke klage.
Til foråret venter der os en masse større projekter på båden, inden SOL stævner
hjemover ad en rute vi endnu ikke har besluttet. Strømmen af lange rejsebreve fra
os vil nok tynde noget ud fremover. Og det vil måske være en lettelse for nogle af
vores hårdtprøvede læsere!
Vi vil ønske Jer alle en rigtig god vinter, mange kærlige sejlerhilsner
Kirsten & Kim
Redaktør: Hjemmesiden er: http://www.frv-sejl.dk/sol/index.html
GULDMINER OG INDIANERKULTUR
Lugten af gammel bjørn hænger i luften,
- en blanding af våd hund og rævegrav!
Buldermørkt er her, og vores lille
lommelygte formår ikke at trænge ret langt
ind i mørket. Under vore fødder er der
rester af sveller, og mellem svellerne er der
vand. Vi har fundet en gammel minegang,
gemt mellem tætte træer på en lille ø ved
Alaska's kyst. Og kan naturligvis ikke
lade være med at udforske den. Vi ligger
for anker i Kimshan Cove - Kimshan
skulle efter sigende betyde "Guldbjerget"

på kinesisk. Området har i sin tid været et
meget aktivt guldmine-område.
Lige præcis fra dette bjerg udvandt man
29 tons guld, fra adskillige mineskakter fra
1920 til 1950. Det er Alaskas hidtil rigeste
guldmine.
Vores lille ekspedition ind i den gamle
minegang afslører, at den tilsyneladende
har været benyttet som vinterhi af en bjørn
eller to.
Guld finder vi desværre ikke noget af,
selvom der efter sigende stadig er store
guldforekomster i bjergene heromkring.
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Vi udforsker nogle af de gamle bygninger,
som efterhånden er ved at blive en del af
naturens kredsløb. Og finder også nogle
flere mineskakter, denne gang med store
advarselsskilte, som forbyder adgang.
Rustne tipvognstog og meget andet
efterladt maskineri finder vi rundt om i
skoven. Samt et kæmpe arkiv af boreprøver
fra bjerget. Vi har læst, at man har påtænkt
at genoptage guldminedriften, da man med
moderne metoder til at udvinde guldet,
mener at der stadig er mget at hente. Så det
er nok kun et spørgsmål om tid, før disse
ensomme og idylliske skovområder atter
genlyder af larm ogmaskinstøj.
På vores sejlads genser vi en lille by, som vi
sidst besøgte i 1992.
Pelican, som byen hedder, var dengang et
driftigt lille samfund, med alle faciliteter.
Den ligger idyllisk langs vandet op ad
en stejl klippeskråning i en lille vig nær
det åbne hav. Veje og biler er her ingen
af, og al transport foregår ad plankefortove (boardwalks). Byen har en fin lille
havn, og idyllen hersker tilsyneladende
også stadig, set udefra. Virkeligheden
er desværre en anden, idet byen stille
og roligt er ved at blive en spøgelsesby.
Byens store arbejdsplads gennem mere
end en menneskealder, laksefabrikken, gik
konkurs for et par år siden. Og siden da er
det gået stærkt ned ad bakke for det lille
samfund. Købmandsbutikken, som blev
drevet af fabrikken, er lukket, og mange
mennesker har været nødsaget til at flytte
herfra, for at finde arbejde andre steder. Der
er stadig en håndfuld laksefiskere tilbage,
samt en lille café, og et hotel, som lige
akkurat kan løbe rundt i sommersæsonen.
Men ellers er det et døende samfund, i
lighed med mange andre småbyer langs
kysten. De har alle typisk været centreret
omkring en fiskefabrik, et stort savværk
eller en papirmølle. Alle disse industrier
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er gået voldsomt tilbage gennem de
sidste 20 år, og har efterladt mange
næsten mennesketomme spøgelsesbyer
i deres kølvand. Med de manglende
indkøbsmuligheder kan vi se, at folk er gået
aktivt ind i intensiv dyrkning af grøntsager.
Omgivet af stejle klippesider som man
er, uden jord til "rigtige" haver, benytter
man plantekasser af enhver beskrivelse:
Baljer, spande, trillebøre, gamle trailere,
og hvad man ellers kan finde. Overalt er
der spirende grønt i mærkelige beholdere,
og på det lille bibliotek er der stort udlån
af havebøger. Vi er på biblioteket for at
gå på Internettet, og overhører nogle af de
lokale ivrigt udveksle erfaringer omkring
dyrkning af deres grøntsager! Selvom
situationen for det lille samfund ser håbløs
ud lige nu, er der måske håb forude.
Idet Pelican er udset som et af de steder,
man regner med skal være knudepunkt i
fremtidige guldudvindinger i området. Vi
forlader den hyggelige lille havn en tidlig
morgenstund, med en lidt vemodig følelse,
og håber tingene må bedre sig for byen.
Vi ligger og sejler langs Alaska-golfens
sydøstkyst, med destination Sitka, Alaskas
gamle hovedstad, fra dengang det tilhørte
Rusland. Her er ikke særlig befærdet, og
man møder ikke mange både undervejs. Til
gengæld er her et mylder af havoddere,
som er nogle forunderlige skabninger.
Havoddere er forbavsende store dyr,
som kan blive op til 1½ m lange. Første
gang man får øje på sådan en fyr, kan
man godt forledes til at tro, at det er en
stakkels gammel skægget gubbe, som er
faldet i vandet, og nu ligger og svømmer
rygsvømning. - Rundt, gråskægget hoved,
forbavsede mørke øjne, en buttet mave
som stikker op over vandet, forpoter som
de tit tager sig til hovedet med(!), og et par
store mørke bagpoter som ligeledes stritter
op. Sådan kan man nærmest beskrive

oplevelsen af en typisk havodder. Bange er
de overhovedet ikke, og man kan komme
meget tæt på dem, før de gider padle lidt
væk, med slag af deres kraftige hale. De
svømmer stort set altid rygsvømning, og
tilbringer det meste af deres liv til søs på
denne måde. Når de sover, vikler de sig tit
ind i noget søgræs, så de ikke driver for
langt væk.
De færdes ofte i store grupper, og det er
altid en speciel oplevelse at møde sådan
en flok. Mødrene har deres unger liggende
på maven, og der er et leben, når ungerne
flintrer frem og tilbage over de stakkels
mødre.
Odderne lever af krabber, muslinger og
søpindsvin, som de henter nede på bunden.
Når de kommer op til overfladen med
deres bytte, benyttes maveskindet som
spisebord. - Man kan høre deres knasende
fortæring af krabber langt væk! Søpindsvin
og muslinger slår de hul på med sten, som
de har taget med op fra havbunden, - ikke
så dumt!
Havodderne, eller nærmere deres skind,
var den egentlige årsag til, at russerne i
sin tid udforskede og annekterede Alaska,
eller "Russisk Amerika" som de kaldte det.
Havodderskind er verdens fineste skind,
eller det skind med det højeste antal hår pr.

cm2. Og da Vitus Bering i 1741 bragte de
første havodderskind tilbage til Rusland,
skabte de straks et populært marked. Ikke
mindst da også kineserne blev meget
interesserede i skindene, som indbragte
svimlende priser.
Russerne underlagde sig straks Aleuterne,
og tvang de derboende inuitter til at fange
alle de havoddere man kunne. Fangsten
bredte sig hele vejen ned langs det der
nu er sydøst Alaska. Man oprettede den
første handelsstation på øen Kodiak, og
senere ekspanderede man til Sitka, hvor
man handlede sig til odder- og bjørneskind
med de lokale indianere. Det er en lang
og spændende historie, som det vil føre
for langt at komme ind på hér, men
slutresultatet blev, at havodderne stort set
blev udryddet. Og da der ikke var flere
odderskind at hente, hang økonomien
ikke sammen for russerne længere. - Der
var for langt fra Rusland, og man var ikke
selvforsynende, men måtte handle sig til
fødevarer fra indianerne, eller transportere
dem hele vejen over Stillehavet. Så
Rusland solgte det der nu er staten Alaska
til U.S.A. i 1867, for den fyrstelige sum af
7,2 millioner $. Kritikere mente dengang,
at det var alt for meget for det ubrugelige
område!!
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Under alle omstændigheder er Sitka et
spændende sted. Bl.a. Sheldon Jackson
museet, der har en helt unik samling
omkring indianer- og inuitkultur med
redskaber, beklædning, kunst m.m.m..
Og så det russiske islæt i bybilledet. Her
findes stadig enkelte gamle bygninger fra
russertiden. For eksempel den russiskortodokse biskops hus, bygget i 1843
af finske skibsbyggere, importeret af
russerne. - For os var det specielt pudsigt
at se en ældre udgave af en finsk masseovn,
bygget til at opvarme hele det store hus. Vi
havde jo i sin tid selv en moderne udgave af
masseovnen som opvarmningskilde i vort
hus, hjemme i Danmark!
Den russisk-ortodokse kirke har i øvrigt
stadig rod her på stedet, med en lokal
menighed, og Sct. Michaels katedral,
der med sin markante løgkuppel præger
bycentrum. Den originale kirke var bygget
i 1848, men nedbrændte i 1966. Heldigvis
formåede man at redde størstedelen af
de uvurderlige ikoner og andre religiøse
genstande. Og man fik også meget hurtigt
genopbygget katedralen som en tro kopi af
originalen.
Vi fortsætter vores sejlads sydpå gennem
Gulf of Alaska, ned langs vestkysten.
Herude er der mere øde end inde i
kanalerne mellem de mange øer. Vi finder
nogle fantastiske ankerpladser, mellem
stejle, skovklædte tinder. Og bjørne ser vi
masser af. Man kan roligt regne med at de
kommer ned til vandet når det er lavvande.
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Så går de og vender sten og gnasker højlydt
på de krabber de finder. Bjørne elsker
desuden bær! Og det gør vi andre også, så
vi får på flere af vore ankerpladser plukket
både hucklebær, blåbær og salmon-bær,
som skipperinden ombord får forvandlet til
lækkert syltetøj.
Efter skuffelsen over, ikke at være nået
ud til Prince Williams Sound har lagt sig,
finder vi ud af, at vi i stedet måske kan nå
ud til Queen Charlotte øerne, som er et helt
specielt område. Men først må vi lige sejle
ind til Prince Rupert i British Columbia,
dels for at klarere ind i Canada og dels for
at få fat i søkort over øerne. Havnen er et
af knudepunkterne, hvor sejlere mødes
på vej ind eller ud af Canada, og snakken
går på broen. En australsk aluminiumsbåd
lægger til, og fortæller at de er sejlet hertil
fra Grønland. Sidste sommer sejlede
de gennem Nordvestpassagen uden
problemer. En anden båd er lige kommet
hertil fra Prince Williams Sound, og kan
berette at vi ikke er gået glip af noget, denne sommer har været præget af næsten
konstant silende regn og hård vind derude!
Og en skipper (der er hjemmehørende i
Vancouver) tilbyder minsandten at låne os
søkort over Queen Charlotte øerne! - Det
modtages naturligvis med kyshånd, og så
er der jo overhovedet ingen undskyldninger
for, ikke at sejle derud!
I øvrigt finder vi ud af, at de (Queen
Charlotte øerne) nu hedder Haida
Gwaai. Haida-indianerne, som er øernes

oprindelige befolkning, har formået at få
gennemført en fredning af ca. 1/3 af Haida
Gwaai, som nu er udlagt som nationalpark.
Haida'erne var fortidens barskeste og mest
frygtede indianerstamme her i området.
Store stærke mennesker med en ligeledes
stærk kultur, som stadig præger deres øer og
landskaber.
Verdens flotteste totempæle og indianerkunst
findes her, og deres kunst lever stadig i
bedste velgående. I Haida'ernes storhedstid
boede her måske 15 - 20.000 mennesker.
Men i lighed med indianerbefolkningen
på hovedlandet bevirkede hvid mands
sygdomme en næsten udryddelse af de
før så stolte herskere over de yderste øer i
British Columbia. På et tidspunkt var der
kun omkring 800 Haida'er tilbage, og en
stor del af bopladserne var blevet forladt.
De resterende slog sig ned i de to hovedbyer
Masset og Skidegate(!) på Haida Gwaai.
De europæiske kolonister fik hurtigt øjnene
op for øernes store natur-rigdomme med
enorme skovområder og århundredgamle
kæmpegraner.

Skovhuggerne havde kronede dage, og
en pæn del af den oprindelige skov var
faldet for deres økser, da Haida'erne i
begyndelsen af halvfjerdserne sagde stop.
Et stort anlagt skovningsprojekt på en af de
sydlige øer måtte stilles i bero, da en stor
gruppe indfødte lavede en velorganiseret
protest-demonstration, og stillede sig op
foran de store maskiner. De formåede at få
verdenspressens bevågenhed, og billeder
fra demonstrationen gik verden over i
medierne. Siden da er det kun gået fremad
for Haida'erne. Man har næsten selvstyre
på øerne, og alle de gamle bopladser er nu
fredede. I gammel tid boede man i store flotte
cedertræshuse, med imponerende bemalede
gavle, og flot udskårne totempæle. Da man
nødtvungent måtte forlade de oprindelige
bopladser, fik de gamle huse og totempæle
lov at forfalde og gå tilbage til naturen. I
dag bygges der nye cedertræshuse efter de
gamle traditioner, og der er overskud til at
udskære nye totempæle.
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Nyt fra
juniorafdelingen
MIN FØRSTE
SOMMERLEJR I GS
Den var bare god.
Vi lavede sjove aktiviteter. Vi fik sejlet
kapsejlads, min første kapsejlads! Det var
bare sjovt. Men det sjoveste udover vores
kapsejlads var, da vi skulle bygge en slags
katamaran ud af kajakker. Og det var også
fedt at ro i kajakkerne.
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Vi fik dejlig mad at spise. Vejret var bare
super.
Jeg havde det sjovt med mange sejlere fra
andre klubber, jeg ikke kendte i forvejen.
Jeg glæder mig til sommerlejren næste år.
Øv at sejlsæsonen nu er slut for i år.
Hilsen
Alexander Markussen, C-sejler

SOMMERLEJR I GS

den 25. – 28. juni 2010

Hvert år i den første weekend af skolernes
sommerferie indkaldes der i Lillebælt
Sydkreds til sommerlejr for alle kredsens
sejlere og afviklingen af dette arrangement
går på skift mellem kredsens lidt større
sejlklubber, set ud fra størrelsen af
juniorafdelingen og dennes forældrekreds,
da det primært er her, arbejdskraften skal
hentes.
Faktisk var det i år FYC i Fahrensodde,
der stod for tur; men da de ikke havde
kræfter til at klare det, indvilgede vi i at
tage opgaven, selvom det kun var tilbage i
2006, at den sidst blev afviklet i GS.
Allerede i det tidligere forår blev der
afholdt adskillige møder og oprettet
arbejdsgrupper med en tovholder inden for
de forskellige arbejdsområder, således at vi
i mindre grupper kunne forberede ting så
som indhentning af diverse tilladelser fra
kommunen, aftale med BHJ om lån af areal
til camping og ansøgning om sponsorater
samt massevis af andre
opgaver og ikke mindst
forplejningen til de 115
sejlere og lige så mange
forældre og søskende,
som skulle bespises
fra lørdag morgen til
mandag middag.
Da fredag den 25.
juni oprandt og de
første campingvogne
og sejlende gæster
indfandt sig i klubben,
var vi da også ganske
godt forberedte til at
det store arrangement

skulle blive en succes og da vejret samtidig
bortset fra en lidt skyet lørdag også blev
ganske sommerligt, kunne det ikke gå helt
galt.
Lørdag morgen startede aktiviteterne for
alvor op med kapsejlads på 2 baner for
alle sejlere og til sådant et stævne, er det
glædeligt at mange nye sejlere finder vej,
så vi i år kunne tælle hele 47 C-sejlere på
den lille trekantbane i tryg afstand lige ud
for sejlklubben og desuden kunne man
fra campingpladsen intenst følge med i
sejlernes placeringer rundt på banen. For
de øvrige sejlere havde vi valgt at undgå
at skulle bruge tid på at komme ud under
broen og derfor lagt banen nede i Nybøl
Nor, hvilket også gjorde det lidt hurtigere
at komme ind igen til frokost. For på
en sommerlejr skal man ikke smøre en
kedelig ”kæntringssikker” madpakke; men
derimod smiske sig i alskens lækkerier
så som ægge- og kartoffelmadder med
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mayonnaise eller remoulade, makrelsalat
og pålæg med italiensk salat på samt
masser af frugt og grønt.
Og desuden er der også mange andre
aktiviteter på et sommerlejrprogram
end blot at sejle kapsejlads og til lørdag
eftermiddag var der således planlagt en
aktivitet, hvor primært de lidt mindre
sejlere ved hjælp af to plastkajakker, noget
træ og tov samt et optimistsejl skulle
fabrikere en katamaran, der kunne sejle lidt
konkurrencesejlads. Der blev i alt bygget 6
katamaraner og dysten var hård inden, der
endelig kun udpeges et vinderhold.
Lørdag aften/nat stod der natsejlads på
programmet og her var det forbeholdt de
lidt større sejlere, der sejlede i enten 606
kølbåde eller Feva-joller med to eller flere
i samme båd. Starten var planlagt til kl.
23.30, hvor det trods midsommer, skyfri
himmel og fuldmåne dog var begyndt at
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blive en smule mørkt. Banen strakte sig fra
starten ud for sejlklubben og via de røde
bøjer om bagbord ned i Nybøl Nor til den
grønne bøje ved Bøsbæk, som i nattens
anledning var blevet suppleret med en
blinkende ledsagebåd for til sidst at skulle
runde endnu en båd med blink og samme
rute retur igen. Desværre løjede vinden i
denne fantastiske sommernat og de sidste
både sneg sig således kun med sneglefart
over mållinjen ved 2-tiden, hvorefter
alle sejlere og mandskaber i de mange
ledsagebåde, der var sendt på vandet for
at sikre, at vi fik alle både sikkert i havn
igen, kunne få sig en velfortjent ristet pølse
inden det var tid til at krybe i køjen.
Søndag formiddag var der egentligt
planlagt stjernesejlads for alle undtagen
C-sejlerne; men da vinden ikke indfandt
sig førend efter frokost, måtte vi ændre
lidt på programmet og udskyde denne

aktivitet til om eftermiddagen, hvor
C-sejlerne samtidig fik afviklet en lille
stafetkonkurrence med deres optimistjoller
på vandet.
Sluttelig var der almindelig kapsejlads
mandag formiddag på de 2 baner ligesom
dem, der var blevet afviklet om lørdagen.
Sideløbende med de mange aktiviteter for
sejlerne, var der også arrangeret aktiviteter
for søskende på land, hvor de bl.a. kunne
male sten, bage snobrød og fange krabber.
Og i hallen var der ud over spisningen
også hygge for forældre og sejlere, og
søndag aften havde vi bl.a. fået en gruppe
fra Flensborg til at komme og spille lidt
populærmusik.
Efter at de sidste gæster havde takket for
en udmærket sommerlejr og havde startet
bilerne og var trukket af sted med de
overlæssede bådtrailere og campingvogne,

gik vi i gang med at gendanne området
til sejlklub igen og det var en flok trætte
juniorforældre der til slut kunne glæde
sig over et vellykket arrangement og at
sommerlejren næste år bliver afholdt et
andet sted.
Sejlerhilsen Bent
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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

⁄S

A

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!
E-mail:ihle@ihle.dk
Tlf.: 74 44 11 00 • Fax.: 74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dk
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GS juniorafdelingens vinterprogram 2010-2011 – del 1, ver. 1
Dato
Torsdag d. 28/10

Aktivitet
- Indskrivning til vinterundervisning og opdeling i hold
- Snak om vinterens program (Benny, Bent)

Hold
Alle

- Spil
Torsdag d. 4/11

- Humlehøj Svømmehal - for hele familien

Torsdag d. 11/11

- Teoriundervisning

I + II + III
Alle

- Trim og knob (Jan)
Torsdag d. 18/11

- Træning – sted endnu ikke fastlagt – meddelelse
- herom kommer senere (Marianne)

I + II + III

(Husk træningstøj, indendørs sko)
Torsdag d. 25/11

- Teoriundervisning

I+II
III

Torsdag d. 2/12

Julebanko for hele familien

Alle

Onsdag d. 5/1
2011
Torsdag d. 13/1
2011

Skøjtehal for hele familien

Alle

Torsdag d. 20/1
2011

- Træning – sted endnu ikke fastlagt – meddelelse

- Teoriundervisning

- herom kommer senere (Marianne)

I+II
III

I + II + III

(Husk træningstøj, indendørs sko)
Torsdag d. 27/1
2011

- Teoriundervisning

I+II
III

Fredag d. 4/2 –
lørdag d. 5/2 2011

Juniorweekend – nærmere herom kommer senere

Alle

Ingen undervisning i december, programmet opdateres løbende og ændringer kan forekomme!
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, svømmehal, mv.
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Klubmestrene årgang 2010 foran standeren.

Klubmesterskabet i
juniorafdelingen 2010
Også i år var den næstsidste søndag i
september dagen, hvor juniorafdelingen
havde fastlagt at afvikle årets
klubmesterskab
i
de
forskellige
jolleklasser; men modsat de foregående
år havde vejret i år ikke valgt at vise sig
fra sin allerbedste side. Sammenlignet
med lørdagens kraftige vind og heftige
byger og mandagens trøsteløse regn, var
søndagen dog ikke så ringe endda. En
lidt kold morgen med nogle småbyger
afløstes af vekslende skydække med lidt
sol indimellem og med en vind på 4 – 6
m/s, hvor alle kunne være med.
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Til morgenkaffen var klubhuset fyldt med
glade juniorer og hjælpsomme forældre og
Marianne måtte konstatere, at der var mødt
flere op, end hun havde fået tilmeldinger
på; men heldigvis var der dog brød, kaffe
og pålæg nok til alle.
Benny berettede lidt om den forgangne
sæson, der havde været præget af travlhed
og mange aktiviteter, herunder bl.a.
kredsstævne, sommerlejr, aktiv sommer og
den igangværende aftale med Adventure
Efterskolen, der har resulteret i en stor
tilgang af nye juniorer. Han udtrykte en stor
tak til forældrene for deres store indsats og

pointerede overfor sejlerne, at uden aktive
forældre kan en juniorafdeling ikke være
velfungerende.
Om formiddagen blev der afviklet 2
sejladser på en udlagt bane i Nybøl Nor
og sammen med de 3 sejladser, der var
afviklet de forgangne 3 torsdage, dannede
disse 5 sejladser med fratrækning af den
dårligste grundlag for, hvem der skulle
have udleveret vandrepokalerne.
Men inden præmieuddelingen skulle vi
lige traditionen tro have afviklet årets (i
hvert fald for juniorerne) højdepunkt,
nemlig forældresejladsen. De store juniorer
havde udlagt en lille trekantbane ud for
sejlklubben og sørgede for, at vi fik sejlet
et passende antal sejladser således, at vi
ikke skulle opholde os på den trange plads
længere end højst nødvendigt. Kampen
om førstepladsen i såvel optimist som
Zoom 8 blev hård og tæt blandt de drevne
jollesejlerforældre, der selv har en fortid i

jollesejlads; hvorimod det for andre (især
sejlermødrene) blev en kamp blot at få
jollen til at krydse startlinjen.
Efter at vi havde fået kaffe og hjemmebagt
kage, blev følgende klubmestre kåret:
A-optimist:
Hannah Chemnitz Borup
B-optimist:
Christoffer B. Lorenzen
B-optimist – pige: Nadine Quist Jensen
C-optimist:
Sofie Tolnov Havn
Zoom 8 jolle: Malthe Chemnitz Borup
Laser radial jolle:
Trine Hansen
Flittigste sejler:
Kenneth Frederiksen
Guttermandspokal:
Julie Tolnov Havn
Bent

Traditionen tro måtte forældrene krybe i
de små joller og gennemføre en kapsejlads
til stor morskab for børnene – og vist nok
også forældrene… Her ses juniorudvalgets
formand i fin stil.
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

mere

rummelighed

- 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

BÅDPRESSENING
BOMPRESSENING
SPRAYHOOD
WINDBREAKERS

www.volvopenta.dk

serie Volvo Pen
af
ta
dækk Compact s
er eff
D
ekto iesler
13-75 mrådet
Hk

HOLM MARINE
Bøjskovskov 18 DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 74 65 40 90
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Mobil +45 40 40 65 90

Otto Immler GmbH
Schleswiger Strasse 99
D-24941 Flensburg
Tlf. +49 461 980 76
E-mail: info@immlerplane.de
www.immlerplane.de

HEMPEL

i juniorafdelingen 2010

Det årlige julebanko afholdes i år
torsdag d. 2. 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 sejlere
søskende, forældre bedsteforældre og seniormedlemmer.
Under bankospillet kan der købes sodavand og øl, og efter
spillet sælges der æbleskiver og julegløgg.
Alle medbringer en præmie til ca. 30 kr.
HUSK TILMELDING (antal børn samt voksne)
Af hensyn til indkøb bedes I senest d. 29. november give
besked om, hvor mange i kommer.
På aktivitetsudvalgets vegne
Marianne Markussen
marianne@markussensystemer.dk
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Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter

Pure
Cruising

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

Gælder i hele 2010 og kun mod
aflevering af annoncen

Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.com

Ihle grafisk
grafisk produktion,
produktion, Broager
Broager
Ihle

www.elvstromsobstad.com

