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Kom ind til
en Blå time og
få overblik over
dine muligheder

SØSPORT og FISKERIARTIKLER
Erik Brag
Sundgade 11 . 6400 Sønderborg . Tlf. /fax +45 74 48 64 03
E-mail: brag@bragsoesport.dk . www.bragsoesport.dk

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

Gråsten
Boghandel

Ulsnæscentret · 6300 Gråsten
Telefon 74 65 44 22 · Fax 74 65 44 11
E-mail: 4890@bogpost.dk

BHJ - globale muligheder

Ingredienser i verdensklasse
BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og
kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.
Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
Se mere på bhj.com

- when you are looking for real value

BHJ A/S
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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Am Industriehafen 4
D - 24937 Flensburg
Tel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0
Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33
www.fys.de · info@fys.de
mo - fr 9.00 - 18.00
sa
9.00 - 13.00
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Beratung ist Me(e)hr-wert!

Ihr Folkeboot-Partner im Norden

Im nassen Element
trocken bleiben!

Flensburger Yacht-Service
Ihr kompetenter
Yachtausrüster
von A - Z:

Wir haben für Sie:
All-Wetter-Bekleidung
Neoprenanzüge
Ölzeug
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Schwimmwesten
Und für Ihr Boot:
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel
Reinigungsmittel rund ums Boot
Motorenzubehör
Tauwerk
Zeising

Formandens
side
Endnu et år er gået – endnu en sæson på vandet er forbi. Ikke en sæson vi vil huske for
mange solskinstimer. Men her inden for hegnet i GS skinner solen stort set altid. Vi har
haft endnu en sæson, hvor det har været rigtig
dejligt at komme herned og møde en masse
glade mennesker omkring et fællesskab, der
handler om fritidsaktiviteter på vandet.
Min første sæson som formand i GS har
været en god oplevelse for mig. Det skal I
have tak for, fordi det er I jo både direkte og
indirekte årsagen til.
Der er ryddet op, fornyet og udskiftet. Vores i
forvejen indbydende sejlklub er blevet endnu
bedre. Alt dette kun takket være jer, der deltager aktivt i arbejdet i de forskellige udvalg.
Jeg vil gerne i denne forbindelse gøre
opmærksom på, at det er vigtigt at forstå
"kongstanken" i den måde, vi driver vores
sejlklub på. Vi kan kun gøre det så godt og så
billigt, når vi alle deltager aktivt i udvalgsarbejdet.
Omvendt må vi heller ikke stille højere forventninger til andres indsats end den, man
selv er i stand til at bidrage med. Det er
vigtigt at slå fast, at vi ikke bare er medlemmer i GS for at få en billig og god broplads
om sommeren. Vi skal være glade for at være
medlem i GS og tage aktivt del i de nødvendige aktiviteter hele året. Og så må man som
en del af helheden gerne fremhæve, at man så
sandelig også er glad for en super god og billig broplads om sommeren.
Selv om bådene er kommet på land og standeren er strøget, så lever livet i GS videre
med en hel masse forskellige vinteraktiviteter.

Juniorerne fortsætter – nogle af jer vel hele
vinteren. Der arbejdes i de forskellige udvalg
og programudvalget har højsæson. Vinterprogrammet er udkommet med relevante,
spændende og sociale arrangementer.
Bestyrelsen er også for alvor trukket i arbejdstøjet med bestyrelsesmøder hver måned frem
til generalforsamlingen i marts. Jeg vil nævne
et enkelt eksempel på noget af det, vi skal
arbejde med. Vi skal se dybere i krystalkuglen på fremtiden for GS. Vi skal i gang med
at skitsere, hvordan vi mener GS skal udvikle
sig i årene fremover. Det er selvfølgelig noget
I kommer til at høre meget mere til.
For mig er vintersæsonen i den tid, vi har haft
båd, altid gået utroligt hurtigt. Båden op og
vinterklargjort i starten af oktober. Herefter
følger efterårsferien og snart den hyggelige
juletid med julefrokoster og mange arrangementer med familie og venner. Godt over
nytåret følger en tur ud i sneen – i hvert
tilfælde for skientusiasterne. Og lige pludselig er det påske, og så skal vi i gang med
båden igen. Og hvert år pakker vi den ud af
vintertøjet med en følelse af oplevelsen som
var det "at blive født på ny", selvom jeg godt
nok aldrig har prøvet dette i virkeligheden.
Afsluttende vil jeg takke alle i GS for godt
klubkammeratskab samt gode tiltag og aktiviteter i året, der nu snart rinder ud.
Med de bedste ønsker for alle familier i GS
om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Lars Chresten Møller
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REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
012

1. oktober 2

Fraværende:
Fraværende: Poul Erik, Henrik K. og
Frank
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
27. august 2012
Referat godkendt og lægges på nettet selvom det har været i Fanglinen.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Mail modtaget ang. registreringssystem
– rundsendes. Henvendelse fra Svend
Hansson, der ønsker tilskud fra klubben
til deltagelse i kapsejladslederseminar –
vi mener det bør ligge i kredsregi, da det
kommer alle klubber til gode, Lars sender
svar. Invitation til åbent hus hos Elvstrøm
den 6. okt. Forslag fra medlem om at vi
skal etablere solcelleanlæg – lægges over
til udvalg for udviklingsplan.
3. Økonomi v. Bent B.
God likviditet. Der er sendt rykkere ud
på de sidste restancer og de fleste beløb
er på vej ind. Bent B. sender rykker med
sidste varsel inden eksklusion til medlem,
der er rykket adskillige gange. Fremover
indeholder 3. rykker automatisk varsel
om eksklusion.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R.
Indmeldelser:
Aktiv A:	
Nicki Lundstrøm Holm,

Broager – broudvalg.
Aktiv A:	
Mogens Hansen,

Broager – broudvalg.
Fra passiv til:
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Aktiv A:	

Udmeldelser:
Junior:	
Junior:	
Junior:	
Junior:	
Junior:	
Aktiv A:	
Aktiv A:	
Aktiv A:	
Aktiv A:	

Peter Moisen,
Egernsund – klubmåler
Hannah C. Borup
Trine Hansen
Jonathan Schultz
Lenette Schmidt
Oskar T. Kristensen
Claus H. Clausen
Mogens Lytje
Leo Dan Krammer
Erik E. Eskesen

5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
Er en udvalgsformand forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan han eventuelt sende en suppleant fra udvalget, der
kan fortælle om igangværende og kommende aktiviteter.
Henrik M.: Mange nye juniorer med
forældre, der allerede har deltaget aktivt
i såvel klubmesterskab som vinterklargøring af joller og grej. Klubmesterskab afholdt med stor tilslutning af såvel
juniorer som forældre. Vinterprogram
skal planlægges inden længe og der arbejdes med at afvikle vintertræning nogle
lørdage i løbet af vinterhalvåret.
Egon: Premiere med ny vognmand (Lars
Larsen) var en succes. Der skal ryddes op
på pladsen i samarbejde med seniorudvalget. Berettede om sag om defekt bådvogn, der skulle bugseres over på Materialegården – ejeren vil ikke betale den
fremsendte opkrævning, så Bent B. tager
affære og sender rykker. Medlemmer der

ønsker vinterplads skal henvende sig til
Egon og p.t. er der venteliste – et stativ
på pladsen berettiger ikke automatisk til
en plads.
Niels: Sæsonen afsluttet med klubmesterskab den 15. sep. Der blev afviklet
16 onsdagssejladser uden aflysninger.
Afholdt evalueringsmøde den 26. sep.
med megen konstruktiv input og der
kommer nye detaljerede sejladsbestemmelser til næste år.
Ole: Mail fra medlem om vi har plads
til en 47 fods motorbåd – afslag, vi har
ikke den fornødne plads mellem pælene.
Udvalget er ved at planlægge vinter- og
forårsarbejder på broanlægget.
Jørgen: Det sidste arbejde på hallen er
ved at blive færdiggjort.
Smudi: Datoer for reservation af klubhuset skal lægges i kalenderen af bestyrelsesmedlemmer eller af Frank.
Festudvalg: Der kommer sild på bordet
til standerstrygningen den 6. oktober.
Programudvalg: Vinterprogrammet er
lagt på nettet.

afventer slagets gang og naturligvis følger
tæt, hvad der måtte ske på nabogrunden.

6. Materialegårdens fremtid i relation
til GS
Materialegården er lagt i udbud af kommunen med bud senest den 8. oktober.
Iflg. lokalplanen skal den anvendes erhvervsmæssigt, bygningen er faldefærdig og grunden er forurenet. Desuden har
Danfoss forkøbsret. Det blevet besluttet, at GS ikke sender bud, men i stedet

10. Eventuelt
Gunnar Højs båd flyttes, da den ligger i
vejen, når man skal ind til mastekranen
(og retur igen), pga. den pukkel, der ligger ud for den inderste bro.
Alle både skal fortøjes forsvarligt og med
”kødben” på forfortøjningerne.

7. Hjemmeside og aktivitetskalender
v. Frank
Frank kan om nødvendigt assistere med
at lægge datoer ind i kalenderen.
8. Fanglinen v. Ulla
Deadline er 3. nov. – indlæg der skal
med i bladet fra udvalgene skal sendes til
Ulla, der ikke bare henter dem på nettet.
Der skal mere stof til næste blad – gerne
beretninger fra sommerens togter.
9. Aktionsliste og status på igangsatte
aktiviteter
Frank arbejder videre med ”10 gode
medlemsråd i GS”.
Miljøforholdsreglerne skal være mere
specificerede – Lars, Egon og Jørgen
arbejder på sagen.
Bent R. arbejder fortsat med bestyrelsesoverblik over medlemsstatus.
Lars indkalder til møde i udvalget for
udviklingsplan for GS.

Bent Rasmussen
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PLADSUDVALGET
Fællesoptagningen for efteråret 2012 er
afsluttet, den 27. oktober som den sidste
lørdag.
Alle 4 lørdage er forløbet uden problemer
og med stor tilfredshed med vores nye
vognmand Lars Larsen. Alle har haft
rosende ord til Lars for hans rolige måde
at håndtere de forskellige både på –
superflot Lars!
Der er blevet plads på vinterpladsen til
alle, der var opført på ventelisten og som
ønskede en plads.
Bortset fra et enkelt nyt medlem.
G.S. Seniorteam har klaret oprydningen
for vinteren med oprydning på grillplads
– flytte borde og havemøbler ind i hallen
m.m.

8

Der er blevet lagt dræn langs den gavl til
hallen der vender ud mod vejen, ligesom
brønden hvor der åbnes/lukkes for vandet
er drænet.
Der er lukket for vandet, men der
selvfølgelig strøm til evt. opladning af
batterier.
Pladsudvalget planlægger søsætning for
2013 de 4 lørdage i april. Mere herom
senere, når foråret nærmer sig.
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Pladsudvalgsformand

ER DET OVERRASKENDE... ELLER?
Ved en af de første optagninger af både i efteråret kunne man konstatere at antallet
af hjælpere var stort ved de første både, der blev taget op.
Man kunne også konstatere, at antallet af hjælpere var faldet markant, da de sidste
par både skulle op.
Da kunne hjælperne tælles på en hånds ﬁngre – selvom der skulle mangle en ﬁnger
eller to!
Det kan gøres bedre! Og det kan du hjælpe til med!
Traktorføreren

VINTERPROGRAM
DEN 7. NOVEMBER KL. 19.00 I KLUBHUSET kom Jens Koch og
fortalte om el- installationer i fritidsbåde. Spændende aften.
LØRDAG DEN 26. JANUAR 2013 KL. 13.00 Er der torskespisning
som kokken Per Nielsen står for. Prisen pr. deltager bliver ca. 100-125
afhængig af torskepriserne, muligvis også med lidt levende musik.
Bindende tilmelding til Bent Ove Knudsen på:
Tlf.: 5328 4527 eller på mail kiti@stofanet.dk senest den 5 januar
2013.
DEN 6. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET kommer der 2 assurandører
fra forsikringsselskabet Codan, og fortæller om forsikring af fritidsbåde;
hvilke faldgruber der er og hvad man ellers skal passe på. Tilmelding
ikke nødvendigt.
DEN 9 MARTS vil vi besøge Schiffahrtsmuseum i Flensborg. Vi mødes
ved indgangen kl. 13.00 og der er egenbetaling på 6 Euro pr person.
For grupper af mindst 14 personer er prisen 4 Euro.
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DEN GODE HENSIGT
Er i Gråsten Sejlklub et tegn på, at den
person der får denne pris har gjort en
indsats, som er blevet bemærket og
anerkendt.
En slags ærespris – som ikke kan søges –
men som tildeles.
Det er derfor en glæde, at det i år er
lykkedes at finde en rigtig god modtager
til denne pris.

Jørgen har gjort et stort stykke arbejde for
klubben. Hallen er gået efter i sømmene
og har bl.a. fået ny gavl ud mod vejen,
hvilket har givet Gråsten Sejlklub et løft.
Tak for det Jørgen - og tak for din store
indsats vedrørende hallen generelt.
Du er virkelig en person, der har vist DEN
GODE HENSIGT.
Egon Rerup

Jeg har fornøjelsen at videregive Den Gode
Hensigt til formanden for haludvalget
JØRGEN SOMMER

Ole Rieck

Egon og Jørgen med
den gode hensigt.
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ÅRETS GANG
SET FRA FESTUDVALGET
Kære G-sére
Sejlersæsonen 2012 er nu definitivt forbi.
Og de fleste af os sukker vel lidt over at vi
igen skal overvintre, uden mulighed for at
mærke vinden suse om masten, se solen
stå op en tidlig sommermorgen for svaj,
samt ikke mindst nyde det fantastiske liv
og samvær med gode venner i havnene
rundt langs de danske kyster. Og de gode
oplevelser fortjener et lille tilbageblik.
Fra festudvalget kan vi tænke tilbage på
en god sæson, men rigtig god tilslutning
til de fleste af vores arrangementer. Og på
trods af den ofte noget ustadige sommer på
vores breddegrader, også konstatere at vi
har været begunstiget af meget gavmilde
vejrguder.
Udvalget har gennemført 5 arrangementer
i nævnte rækkefølge:
Standerhejsningen, som det officielle
startskud for klubbens sæson og aktiviteter.
Traditionen tro med tale fra formanden og
efterfølgende hyggeligt samvær i klubben.
Det lykkedes ikke at få sildespisningen på
plads denne gang, men Grillpølsen blev
dog, på trods, godt modtaget.
Pinseturen, en tradition i faste rammer,
med destination Mjels Vig, blev
gennemført med en flot tilslutning på mere
end 20 både. En fantastik flot opbakning
hvoraf nogen, herunder undertegnede,
tyvstartede turen fredag, og mødtes med
herlige klubkammerater i Stevning Nord.
Grillpølser til midnat, spædet op med gode
historier og prøvesmagning af det bedste
12

fra bådenes beholdning af drikkevarer. En
bedre start kan vel ikke tænkes!
Vi anløb i havnen henover lørdagen, hvor
klubbens både, og medlemmer, fyldte godt
i havnebilledet over hele pinsen. Nogen
tog 2, og andre 3 dage i havnen, og der
var jævn trafik bådene imellem. Der blev
hygget på bådene, broerne og med fast
grund under fødderne på havnearealet.
Og vejret var på alle måder fantastisk.
De blege vinterben og enkelte ditto
overkroppe blev flittigt vist frem, og viste
gode takter for den kommende sommer.
Og hvorfor overraske med nyt, når vi har et
godt og gennemprøvet koncept. Så derfor
var der naturligvis vildsvin på menuen
til fællesspisningen lørdag aften. Og om
søndagen var der igen arrangeret fælles
travetur rundt i de smukke omgivelser.
Havnefesten, som ikke endnu kan kaldes
en tradition, men absolut har potentiale
til det, var en god oplevelse krydret med
god mad fra grillen og drikkevarer fra
klubbens minibar. Og ikke mindst god
musik som flittigt blev brugt til at svinge
partneren og andre rundt på dansegulvet.
Godt 100 deltog i festen. Igen en flot
opbakning. Tak til medlemmerne for
hjælp og deltagelse i det praktiske, og
ikke mindst tak til de venlige sponsorer,
Søholm Yachtservice, Broager Sparekasse,
Marinelageret og GF Grænsen. Det
lykkedes igen i år at få indtil flere frivillige
til at sætte sig i stolen under mastekranen,
med en sikker vandgang til følge. Der
blev købt godt ind af bolde som sikrede
mange gode grin og samtidig et tilskud til
festen.

Sensommerturen kunne desværre ikke
gennemføres grundet for lav tilslutning.
Udvalget lover at vi lægger os i selen til
næste år, for at få koordineret optimalt
med Juniorafdelingens arrangementer,
så vi igen kan hygge os, på tværs af
årgangene.
Mandeturen, jow jow, de damer der læser
med, den chance lader vi ikke gå fra os!
Hvad kan jeg sige – gode klubkammerater
og medbragte gaster fra nær og fjern,
faaaaaantastisk vejr, hyggelig havn, god
mad, og ikke mindst Flensborg by der
viste sig fra sin bedste side – Behøver jeg
at sige mere?
Standerstrygning – den triste, den
afsluttende, men også den hyggelige
og traditionsbundne. I år et tilbageblik
og et fremtidsperspektiv fra Ole Rieck
på vegne af den rejsende formand. Der
var dømt gråvejr og regn, men alligevel
lykkedes det at overtale vejrguderne til
tørvejr og for at sætte trumf på, et glimt
af solen, da standeren blev strøget, og vi
kunne gå ind til det elskede sildebord!!

Pinsetur i Mjelsvig

Summa summarum – gode oplevelser
og godt vejr fra ende til anden – Tak for
denne sæson – vi glæder os til allerede til
næste.
På vegne af festudvalget
Henrik Kjær
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Du behøver ikke sejle
Svanemærket

verden rundt for at finde
det rigtige trykkeri...

Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager er Svanemærket.
Den nordiske miljømærkning
betyder at miljøhensyn for
naturen og for de mennesker
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.

IHLE

IHLE Grafisk Produktion

Storegade 23 · 6310 Broager
Grafisk Produktion

Storegade 23 • DK - 6310 Broager
Uforpligtende
tilbud
gives!ihle@ihle.dk
Tlf.:
74 44 11 00
• E-mail:
814

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

KLUBMESTERSKAB
for seniorer 2012

Klubmesterskabet for seniorer blev afviklet d. 15 september 2012.
Der blev afviklet 3 sejladser, 2 up/down og 1 respit sejlads.
Vejret var rimeligt, sol få byger og rigeligt med vind (8- 17 m/s).
KLUBMESTER 2012 blev:
Bent Rasmussen Zoom-Out Dufour 34 HR
2. pl. Bertel Kümpel I Kluk, Folkebåd
3. pl. Poul Fribo i X-Dream, X 99
1. Løb:
2. Løb:
3. Løb:
4. Løb:
5. Løb:
6. Løb:
7. Løb:

Løbsvindere:
Bertel Kümpel I Kluk, Folkebåd
Poul Erik Rinkovski i Anna Kristina, Nordship 808
Gunnar Petersen i Pegasus, Granada 27
Anker Hansen Blåhvalen, Grinde
Jens Lorenzen i Risk It, Elvstrøm 32
Bent Rasmussen i Zoom-Out, Dufour 34 HR
Poul Fribo I X-Dream, X 99

En stor tak lyde til SuperBrugsen i Ulsnæs Centret, som igen i år
sponseret alle præmier til klubmesterskabet.
Sejladsudvalget vil gerne sige tusind tak til alle de der har hjulpet
til, ved afvikling af aftenkapsejladserne.
Tak for en god sæson, vi ses næste år.

HUSK!: EVALUERINGSMØDE
D. 26 SEP. 2012 KL. 19.00 I KLUBHUSET.

Damebåd: Damebåden
sejler af sted, ufriviligt,
med afværgebøjen til
hovedkapsejladsen.
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Som barn glædede vi os til vinteren. Sne, is, kælke, ski og skøjter og røde kinder
og stivfrosne luffer. Hvorfor gør vi ikke det mere?
Eller gør vi?
… hvis vi altid havde ens vejr, så ville vi nok gerne bytte. Men bytte med ordentlige somre, varme og lyse i vejret. Og ordentlige vintre, høj himmel og da
gerne med sne. Foråret glæder alle sig vist til og efteråret med sol og farver, vil vi
heller ikke undvære.” Kom an” kong Vinter; bliver du for streng flygter jeg, men
kommer brun tilbage.
I sejlklubben hersker der ingen kolde toner, jeg fornemmer sammenhold og samarbejde og det er rigtig dejligt.
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Grillpladsens blomster har haft besøg af den god fe, som har ryddet ukrudt og
ordnet blomsterbedet.
Stor tak!
Måske er det en ide at danne et lille blomster-team til at varetage grillpladsens
blomster, således at det ikke kun er en der hænger på opgaven. Er det noget for
”pigerne” så vil jeg med glæde kontaktes.
Jeg har kigget lidt til bogkassen og kan se at den bliver flittigt brugt, men også at
der ind imellem ser ret tomt ud. Meningen er jo: tag en bog og giv en bog, så der
konstant er fyldt op. Så jeg vil gerne opfordre Jer til at sortere lidt i jeres boghylde
og fylde kassen op, hvis den ser tom ud.
Nu står bådene på land, pakket ind og venter på foråret. Vi kan hygge os med en
god bog og et lille glas ved stearinlysets skær, se vores ”vintervenner” koge suppe,
passe børn og børnebørn og planlægge næste års sejladser.
Vores gode havnemester
Frede, blev 70 år i år og
fejrede det på behørigt
vis i sejlklubben, hvor der
var stort fremmøde og fint
traktement.
Frede kan fortælle at der
har været 477 overnattende
gæstesejlere i år, og deriblandt flere der har udtrykt
sig om at det var et dejligt
sted at komme til. Det kan
vi jo kun være enige i.
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Frede Havnemester
samt vognmand
Larsen med frue.

Vi passer godt på din bil...
Køb & salg af nye og
brugte biler

SALG - SERVICE - LEJE
FORHANDLING AF

GAFFELTRUCKS

Ulsnæs 44 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 19 20
www.graastentruck.dk

Service og reparation af alle
biler. Speciale: VW - Seat Skoda

Service og
reparation
alle bilmæ af
rk
-også inde er
for garant n
iperioden

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Biler

ApS

Nederbyvej
2 · 6300
Nederbyvej
2 • Gråsten
6300 Gråsten
Tlf. 7465 2220 · Mobil 4036 2270 Service Partner

Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

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

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2012 og kun mod
aflevering af annoncen

WWW.RAMBOLL.DK
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA

Nyt pengeinstitut?

- 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

www.volvopenta.dk

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

HOLM MARINE ApS
Nybølnorvej
· DK-6310 Sønderborg
Broager
Bøjskovskov
1816DK-6400
Tlf.Tlf.
+45
· www.soeholmmarine.dk
+4540406590
74 65 40 90
Mobil +45 40 40 65 90
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Få vind i sejlene
- og luft i økonomien!

Nyt fra
juniorafdelingen
Klubmesterskab 2012 i juniorafdelingen
Som sædvanlig var der god tilslutning til
årets klubmesterskab i juniorafdelingen som
løb af stablen lørdag den 22. september. Og
til morgenkaffen som vi traditionelt lægger
dagen ud med, skulle Marianne Markussen
og hendes hjælpere sørge for kaffe, morgenbrød, røræg og bacon og diverse andre
lækkerier til ekstra mange i år, idet mandeturen også var planlagt til denne dag og da
de ligeledes skulle have lidt at styrke sig på
inden afgang, blev det aftalt, at juniorafdelingens ”madmødre” sørgede for, at både
juniorer, forældre og deltagere i mandeturen
fik sulten stillet denne morgen inden dagens
udfordringer skulle påbegyndes.
Efteråret havde allerede indfundet sig denne
dag og vejret bød på køligt og letskyet vejr;
men til gengæld blæste der en frisk NVvind, så dagens 3 planlagte sejladser kunne
afvikles uden problemer i området mellem
sejlklubben og Fiskenæs. Sejlerne i A-optimistklassen sørgede for, at spændingen om
hvem der skulle løbe af med pokalen blev
bevaret indtil sidste opkryds til målstregen
i den sidste sejlads, hvorimod det hos B- og
C-optimisterne allerede tidligt i forløbet var
givet, hvem der skulle have sit navn graveret i pokalen for 2012.
Det største felt sås hos C-optimisterne, hvor
vi kunne gælde os over, at mange af de nye
juniorer, der var kommet til i løbet af sæso-

nen, havde valgt at deltage, selvom vinden
til tider var rigeligt frisk, så der skulle kæmpes for at holde jollen på ret køl og de yderligere kun havde begrænset erfaring i at sejle en bane rundt.
Efter frokost var det så forældrenes tur til at
indtage børnenes joller og tage udfordringerne op i det våde element. Og også her var
det glædeligt at se mange af de nye juniorers
forældre sejle ud uden det store kendskab
til, hvordan jollen skulle håndteres, for at
den kunne krydse op mod vinden. Desuden
var vinden tiltaget en smule, så der var flere
forældre, der måtte konstatere, at vandtemperaturen var faldet til et niveau, der så absolut ikke indbød til badning.
Dagens konkurrencer blev afsluttet med
kaffe og hjemmebagt kage og uddeling af
vandrepokaler til følgende juniorer:
Klubmester A-optimist: Julie Tolnov Havn
Klubmester B-Optimist: Jan Moritz Grigat
Klubmester C-optimist: Mathias Q. Jensen
Guttermandspokal: Alexander Markussen
Flittigste sejler: Charlotte Bjerg Lorenzen
Om aftenen mødtes vi til grill og fællesspisning i klubhuset og endnu et godt
arrangement i juniorafdelingen gik til ende
efter nogle timers hygge.
Bent
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Optagning - Søsætning
samt vinteropbevaring af både op til 28 t.
NYT - NYT - NYT
Vi er nu forhandler af Selva påhængsmotor lige fra 2 - 250 HK, samt Selvas
program af gummibåde.
Alle former for motor service udføres

Døgn Tankning af Marinediesel
(ingen bio-tilsætning) med kort.
Kontant salg i normal åbningstid:
Man - Tors 7,00 til 17,00
Fredag
7,00 til 14,00

Forhandling af Hempels og International farver,
Ved køb over 1.000 kr. gives 15% rabat

Toftvej 9 • DK-6300 Gråsten • tlf.: +45 40 96 60 92
www.skibsvaerfttoft.dk • skibsvaerfttoft@gmail.com
Font: Gabriola - Steg fare Pantone 2718 U

Ihle grafisk produktion, Broager

Forhandling af Palby Marine og Watski Produkter

