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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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Din all-round service i Flensborg

4-stjernet Marina
SONWIK

Flensburger
Yacht-Service

&
• Den mest moderne Marina i Nordtyskland
• over 400 bådpladser med op til 25m
længde og 9m dybgang
• eget værft med krankapacitet
op til 3,5 tons
• skibsværft med all-round service for
ændringer i installation, reparation og
vedligeholdelse
• Yachthandel
• over 8000m2 vinterlager
opvarmet/uopvarmet

• 300m2 Nautic Shop med alt fra bundmaling
til beklædning og zinkanoder
• Motorcenter for nye motorer,
vedligeholdelse og reparation
• Certificeret sikkerhedscenter med
vedligeholdelse og salg af redningsflåder,
redningsveste og gummibåde
• Autoriseret
Nautor’s Swan
servicecenter

Vi repræsenterer følgende yachtmærker:

Flensburger Yacht-Service GmbH & Co. KG
Am Industriehafen 4 · 24937 Flensburg · Tel: +49 461 177 27 0 · info@fys.de · www.fys.de
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Formandens
side
Endnu et år er gået – endnu en sæson på
vandet er forbi.
Det var min første sæson som formand i
GS og det har været en god oplevelse for
mig. Det skal I have tak for, fordi det er I jo
både direkte og indirekte årsagen til.
Vejret har drillet os lidt i år. Et lidt koldt
forår, en lidt ustadig juli, med meget vind,
sol og regn, sådan har det vekslet noget,
men en flot sensommer. Alt i alt, syntes jeg
det har været en god sæson ;-)
Vi har igen i år haft en masse gode oplevelser på vandet og ved arrangementer på
vand og land.
Traditionen tro er der også i år gennemført
de forskellige årlige aktiviteter og gode
oplevelser i GS.
Vores juniorer har i den grad udvist aktivitet. Massevis af sejl på vandet på træningsaftener og stor weekendaktivitet med
sejladser andre steder i ind- og udlandet.
Vores kapsejlere - senior som juniorer, er
registeret gennem Gråsten sejlforening. Her
har vi fundet en god løsning, takket være
samarbejdet med Gråsten sejlforening.

den hjælpsomhed vi møder til dagligt også
smitter af på arrangementerne.
Vi har haft gode arrangementer, men de
kan blive endnu bedre, med flere hoveder
og hænder inddraget og dermed flere ideer.
Bestyrelsen er i fuld gang efter sommerferien. Vi har mange spændende opgaver
foran os, bl.a. netop at arbejde videre med
at finde penge til gennemførelse af vores
udviklingsplan (bølge-bryderprojekt etc.),
samt arbejder vi på vedligeholds plan
for bro anlægget med ultralydsskanning
for pæleorme. Vi arbejder stadig på, at få
hjemmesiden ”mere levende” og fanglinen
bliver mere digital med mulighed for at
printe denne i papir format.
Afsluttende skal jeg som sædvanlig opfordre til, at vi heller ikke i denne vinter "går i
dvale" sammen med vores både.
Gør brug af sejlklubben hele året. Kom ned
og få en god snak med andre medlemmer i
den mørke og kolde tid.
Programudvalg i år sammensat en buket af
arrangementer, se disse her i fanglinen eller
på hjemmesiden.

Det har været lidt begrænset med deltagelse
i seniorsejlernes fælles aktiviteter, men det
har været super god stemning, for os der
har deltaget.

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.

I vores klub, bidrager vi alle til fællesskabet med frivillighed. Jeg vil opfordre til, at

Med sejler hilsen og God vind
Jan Petersen
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Referat af
bestyrelsesmøde
16

3. oktober 20

Fraværende: Lars
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
22. august 2016
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Div. modtagne blade og mails er
videresendt til de relevante modtagere.
Egernsundbroen lukkes 1 uge i november
– enkelte indsigelser mod dette.
3. Økonomi v. Bent B
Der mangler bilag fra havnefesten. Der
har været lidt rod omkring indkøb og
afvikling af arrangementet, så der forventes et underskud.
4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R
Der har været lidt problemer med at finde
tilfredsstillende bådpladser til nogle at de
nye medlemmer. Ole tager dialogen med
de nye omkring tildeling af bådplads.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
(plads, hal, fest, program, junior, sejlads,
klubhus, medie, bro)
Egon: Sidste bådoptagningslørdag i Egon:
Fællesoptagning af både er i fuld gang
med vognmand Mammen. Flere kommer
efterhånden op hos Weiss, så der er ikke
behov for så mange lørdage, da der ellers
vil være for få både pr. dag.
Àrni: Der er god plads på mastehylderne
i hallen. 14 master har ligget i hallen som6

meren over. Husk at sætte skilt med navn
på din mast! 4 er på venteliste til en plads
i hallen. Da både taget på den store hal og
juniorhallen skal repareres, skal det gøres
samtidig af ekstern reparatør.
Fest: Der var god tilslutning til
havnefesten. 14 personer var med på mandeturen i godt vejr. Standerstrygning den
29. oktober med servering af pølser.
Bernhard: Der er holdt opstartsmøde
i programudvalget. Der er planlagt 6
arrangementer med start 30. oktober, hvor
turen går til Hanse Boat i Hamborg. 2 dintur-beretninger i hhv. november og januar
samt diverse foredrag. Standerhejsning
bliver den 29. april. Der mangler medlemmer i udvalget.
Tina: Der har været mange jollestævner i
området den seneste tid. Klubmesterskabet afviklet den 24. september. C-sejlerne
er stoppet med træning på vandet – de
øvrige fortsætter indtil efterårsferien.
Måske kommer der vintertræning. Vinterprogram er planlagt. Sponsorgruppe er
nedsat og er i gang. Der er ønske om at
sætte banner op ved porten med reklame
for juniorafdelingen – god idé og opbakning fra bestyrelsen.
Stig: Udvalget er gået i vinterhi efter
afholdelse af klubmesterskabet den 17.
september.
Smudi: Vinylgulvet har løsnet sig et sted
og skal repareres. Der overvejes kraftigt
om klubhuset fremover skal udlejes til
ungdomsfester efter erfaringen fra sidste
udlejning.
Lasse: Der har været afholdt en aften med
gennemgang af hjemmesiden for relevan-

te personer. Der er god aktivitet på Facebook-siden.
Ulla: Deadline er 11. november – og det
er så sidste gang bladet udkommer i sin
nuværende form.

hvordan udviklingsplanen ønskes gennemført; men umiddelbart har læmolen
1. prioritet.
”Go” til Lars’ oplæg om, hvordan vi
kommer videre med projektet.

6.	Strategi / Udvalg aktiviteter v. Jan
• Hvordan er klubbens profil
• Beretning til formand
• Udvalg regnskab og budget 2017
Hjemmesiden tilrettes efter gældende
praksis mht. datoer for aflevering af de
forskellige opgaver.
Forretningsplaner skal opdateres..

8.	”To do listen”
”Flueben” er sat ved ”Aftale med GSF”
og ”Hjemmeside opdateret”.
Udviklingsplanen kører.
Nyt på listen er: Opdatering af forretningsplaner.

7.	Udviklingsplan (bro og læ, mobile
bådstativer) Fundraising. Oplæg
fra Lars
Samarbejde med GSF / Revision af
Klubbens profil skal danne grundlag for,

9.	Eventuelt
Intet til referat.
Bent Rasmussen

Referat af
bestyrelsesmøde
7. november

Fraværende: Stig og Lasse
1.	Godkendelse af referat fra møde d.
3. oktober 2016
Referatet godkendt og lægges på
hjemmesiden.
2. Siden sidst og indgået post v. Lars
Der var kun indgået nogle enkelte blade.
3. Økonomi v. Bent B
Udvalgsregnskaber og budgetter skal
sendes til Bent B. inden det første møde
i januar 2017.

4.	Medlemskartotek mm. og tildeling
til udvalg v. Bent R
Der har været 3 henvendelser om
medlemskab til indmeldelse pr. 1. januar
2017.
5.	Kort orientering fra udvalgene v.
udvalgsformændene
(plads, hal, fest, program, junior, sejlads,
klubhus, medie, bro)
Medie: Bo Bach-Hansen overtager posten
som webmaster efter Lasse og han får
hjælp af Henrik Markussen.
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Ulla: Lasse har lavet en skabelon til det
modtagne stof, så det er muligt at printe
bladet på papir fremover, når bladet i dets
nuværende form udgår.
Ole: Broudvalget har holdt møde. De
yderste fortøjningspæle er blevet ultralyd
scannet og der er lavet en oversigt med
forskellige farver over, hvor længe pælene
forventes at kunne holde. En del pæle
skal udskiftes i løbet af de kommende år.
A-broen er gennemgået og er i fornuftig
stand. På B-broen skal der skiftes ca. 70 m
dæk. Der har været problemer med wiren
på mastekranen; men den er nu repareret
og fremover kører den kun med det tunge
løft. Forslag om at der opsættes en betjeningsvejledning, da det er vigtigt, at kranen
bliver betjent korrekt.
Tina: Juniorerne har afsluttet træningen
på vandet og vinterprogrammet er startet
op med forskellige sociale aktiviteter. Teoriundervisning begynder først efter vinterferien, hvor juniorerne opdeles i 3 niveauer. 2 af vores unge trænere har været på
kursus. Mette Gade, der sejler Zoom8, er
blevet hædret ved et Torm-arrangement
for at have vundet årets grandprix-serie i
sin klasse. Juniorerne har solgt skrabelodder til fordel for Børnehjælpen.
Smudi: Gulvet i klubhuset er repareret;
men det forventes, at der kan komme flere
stedet, hvor der skal lægges et nyt stykke i.
Egon: 38 både er kommet op de 4 fælles
optagningslørdage. Fremover reduceres
det til 3 lørdage, så der bliver flere både

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

pr. dag. Der er tilfredshed med vognmanden. 1. søsætningsdag næste år bliver først 2. påskedag (den 17. april) pga.
broreparationer, derefter den 22. og 29.
april. Vi må også næste år sætte tomme
bådvogne over på Danfoss’ område.
Àrni: Alle både er nu inde i hallen. 2 tagplader er skiftet; men derudover trænger
en del af taget til at blive udskiftet. Der
skal hentes tilbud på ildslukkere til hallen.
Bernhard: 13 deltog i turen til Hanse Boat
i Hamborg. Vinterprogram er slået op og
der bliver gjort opmærksom på de enkelte
arrangementer via mail og Facebook.
6.	Strategi / Udvalg aktiviteter v. Jan
• Opdatering af virksomhedsplaner
• Input udvalg budget 2017
• Udviklingsplan (bro og læ, mobile
bådstativer) fundraising. Status Lars.
Virksomhedsplaner for de enkelte udvalg
skal opdateres.
Ansøgning med beskrivelse af status og
fremtid for klubben er nu klar til udsendelse til diverse fonde.
7.	”To do listen”
Opdatering af forretningsplaner: Klubhus,
bro og hal er opdateret – resten mangler.
Dog er planen for programudvalget fortsat ok.
8.	Eventuelt
Intet til referat.

Bent Rasmussen

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2016 og kun mod
aflevering af annoncen
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Gråsten sejlklub

Mandetur 2016

Lørdag d. 24.- søndag d. 25. september
Vi mødtes 14 mand, og 5 både var klar til tur. Vi startede med Brunch i klubhuset
kl. 11.00, der var en god stemning fra starten, og der blev serveret fru Junks hjemmebrænd ;-)
Der var lagt op til en fantastisk weekend, med sol og 20 gr., sydvesten vind 4-6 ms.
Kl. 13.00 sejler vi under Egernsund broen med kurs mod Galwik. Kludene blev sat,
på de både, der er bygget til det;-) 4/5 både. Ms Line lagde stærkt ud og Mrs. Blue
Moon, måtte lave mand over båd øvelse, Niels kasket gik i baljen, men inden vi
nåde Flensborg var Line, sat agter ud igen ;-)
Kl. 16.00 ”kaffepause” i Galwik med hjemmebag. Kl 18.30 blev grillen tændt, og
der blev dækket op i ”Old man Corner,” bøfferne og grillpølserne pakket ud, med
lidt salat og kartoffelsalat, festmåltidet var klar og hver mand stegte de bøffer /
pølser, de kunne klare.
Der var god stemning med Øl –vin- dårlige vittigheder og røverhistorier fra de
forgående år. Da de unge mænd gik i byen, lidt over midnat, mødte de Freddy med
kurs mod havnen, og det gik på kryds ad Flensborgs gader, så der må har været
modvind den aften, (selv om han var i motorbåd ;-)
Søndag morgen, var der dækket op i ”Old
mans corner” med rester fra lørdagens
brunch. Hyggelig morgen, atter en dag
med solskin, vinden var gået i syd øst
4-7ms. Ved 11 tiden satte vi atter kurs
mod Gråsten.
Vi afsluttede, med en
An-ligger ved klubhuset
Tak for en god tur
Med sejler hilsen

Jan Petersen
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Pladsudvalget

Status fra pladsudvalget
Optagning af både via fællesoptagning blev af sluttet den 29.10.16.
I alt er 38 både taget op, fordelt over 4 lørdage, hvor der på 2 af disse
dage kun var 5 stk. pr. gang og det er i underkanten.
Vi vil prøve at reducere antallet af fælles søsætning og optagning til 3 lørdage.
I 2017 er der foreløbigt planlagt fælles søsætning på følgende dage:
17. april (2. påskedag) – 22. april og 29. april.
Hen over sommeren 2016, er det gået rigtig fint med de planlagte vedligeholdelses opgaver, der har været fordelt imellem pladsudvalgets medlemmer og der er også et par stykker, der har taget en ekstra tørn! – Superflot.
Som sædvanlig har Seniorudvalget den 8. nov. foretaget vinteroprydning
på pladsen så haveborde grill m.m. er sat i vinterhi! – Tak for det!
Der er lukket for al vandforsyning på broer og plads, indtil det bliver forår
uden frost!

Med venlig hilsen
Pladsudvalget
Egon Rerup
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Søndag den 30. oktober kl. 8 om morgenen mødtes 13 glade Gråsten sejlere på
banegården i Flensborg for at køre med
toget til Hanseboot 2016 i Hamborg.

Den medbragte morgenkaffe blev fulgt på
vej af en morgenbitter til at vågne på.

Udstillingen bød på alt fra nye og brugte
både, udstyr, tøj, sko og forskellig underholdning – Så drømmene fik frit løb, men
det blev dog så vidt vides kun til indkøb
af lidt tøj, sko og en grill.
Alt i alt en rigtig god dag og tak til alle
deltagerne for opbakning til Programudvalgets aktiviteter.
Programudvalget
Bjørn Vestergaard SANTANA
13

standerstrygning
Endnu en aktiv dag i Gråsten sejlklub.

Dagen startede lidt over 7, med Egon i
spidsen for pladsudvalget var klar til den
sidste fælles bådoptagning. Det gik slag
i slag og de 7 både, juniors Jubas samt
krabbe broen, blev sat på plads på land.
Det var god stemning på havnen mellem traktor kørsel og vandslanger og
højtryksrensere ;-)
De 15 der har søgt medlemskab i klubben
i år, var inviteret til informationsmøde i
klubben kl 10. De fremmødte blev budt
velkommen, med kaffe i vores fælleskab,
og klubbens praktiske faciliteter blev
præsenteret.
Kl 13 stimlede små 100 medlemmer og
familier sammen, for fejre afslutningen
på sæsonen 2016, ved den årlige standerstrygning. Vi startede med at synge
Novemberregn fra den blå sangbog.
Jeg som formand, holdt den årlige tale.
Henrik Markussen havde pokalen ”Den
gode Hensigt” med, denne skulle uddeles til et medlem, der har udvist den gode
hensigt.
Per Holdt Jessen, sejler Grinde ”Nanny”,
modtog pokalen ”Den gode Hensigt”, da
han på sin venlige og stille måde altid har
tid til at hjælpe.
Standeren blev taget ned, og efterfølgende bød klubben på øl, vand, samt grill
pølser og brød.
En super sæson, afsluttes med en super
efterårs dag i klubben.
Jan Petersen
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Din tur-min tur
Onsdag d. 23.11.2016, kl. 19.00 i GS klubhus

KALMAR TUR RETUR
Med Birgitte og Tage Møller ved roret

Birgitte og Tage fortæller
om
sommerturen
med
”La Belle” til Sverige – og
hvordan man nemt bruger
en masse penge på ingen
tid i sommer- ferien
Mød talrigt frem ad mørke
Veje til en hyggelig aften i
Klubhusets lyse og varme
rammer.
Programudvalget
for
de tre klubber tilbyder
lækker hjemmebag med
nænsom brygget kaffe
og te.
Dertil tilbydes kølig vand
og øl, alt sammen serveret med et venligt smil.
Og naturlig til yderst
rimelige priser.
Vi glæder os til at se
dig til sæsonens første
arrangement i klubhuset.
De venligste hilsner
Dit programudvalg
15

redaktørens side
Med udgangen af 2016 overgår Fanglinen til et nyt format idet
medieudvalget bestående af Bo Bach- Hansen og Henrik Markussen
inddrager bladet på Graasten sejlklubs hjemmeside. Der er dog åbnet
mulighed for at trykte eksemplarer vil ligge i klubhuset til afhentning.
Jeg siget tak for den opbakning, jeg har fået igennem årene.

G.S. Seniorteam

Program 2016-17
22.11.2016

Bowling i Kruså, eisbein med tilbehør.
Vi mødes 10.45 kl.11.00 begynder vi at bowle.
Tilmelding 1 uge før

06.12.2016

Julefrokost i klubhuset kl.12.00
(husk at medbringe en lille gave til ca.20,-kr.)

12.1. 2017

Kaffe og lagkager kl.15.00

07. 2. 2017	Bowling i Kruså med Spareribs spisning,
	Vi mødes i Kruså 10,45 og spillet begynder
kl.11.00.
07. 3. 2017

Forårsklargøring af grill, møbler mm

Alle seniorer over 60 år er velkommen i vort team, koster ikke
noget kontingent.
Husk tilmelding, senest 3 dage før. anker@mail.dk – 74 44 22 36
hilsen Frede og Anker
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OHØJ PICHE
Så er der tid til en pichefest under emnet:

Damer, der også hygger
i vinterhalvåret.
Vi er et lille underudvalg, der synes det kunne være
rigtig sjovt at spise og hygge sammen i vores klubhus.
Derfor håber vi at mange af "æ piche i æ klub" har lyst
til at mødes med os lørdag den 4.3.17 kl 13.00.
Vi forestiller os at alle medbringer en lille ret til en
fælles buffet og så kan man "hapse"
af retterne her og der.
Drikkevarer medbringes til eget behov.
Vi håber på stort fremmøde så vi kan
lære hinanden at kende.

Vel mødt og kom frisk 
Karla, Annette og Marianne
17

Nyt fra
juniorafdelingen
Klassevinder Zoom8 piger
fra Gråsten Sejlforening
Sæsonens TORM Grandprix vindere
hædret ved reception
For 13. år i træk har TORM gjort det
muligt at gennemføre junior- og ungdomsserien TORM Grandprix.
Traditionen tro blev klassevinderne i
årets TORM Grandprix-serie hyldet ved
en reception hos TORM A/S i Tuborg
Havn i Hellerup.
Det skete fredag eftermiddag, hvor
omkring 40 sejlere, forældre, samt
repræsentanter fra TORM og Dansk
Sejlunion var mødt op.
Formand for TORM fonden og finansdirektør i TORM A/S, Christian Søgaard-

Christensen bød velkommen og fortalte
om rederiet TORM, hvorefter direktør
for TORM Fonden, Jens Bjergmose,
uddelte vandrepræmier og gaver til de
samlede vindere af TORM Grandprix
serien 2016.
Efter overrækkelsen af vandrepræmier
tog Dansk Sejlunions Line Markert ordet.
Line takkede TORM for endnu et år
med solid støtte til dansk sejlsport – en
støtte, der muliggør at Dansk Sejlunion
kan skabe gode rammer for sejlklubber
og sejlere.

Vi er stolte af, at en af vores
dygtige sejlere fra Gråsten
blev klassevinder - nemlig:
Zoom 8 – Piger
Mette Hasling Gade
Gråsten Sejlforening
Stort tillykke til Mette
og god vind fremover
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Vintersæsonen er over os

Og de sidste sejlere gik på land lige inden efterårsferien. Vi har gang i vinterprogrammet med sociale arrangementer hvor vi hygger og laver sjove ting sammen.
Programmet lyder bl.a. på:
Oktober
Biksemad – fællesspisning på Holbøl Landbohjem
November Sjov og leg i Svømmehallen Aabenraa.
December
Bingo Banko
Januar
Junior lørdag - Tur til badeland og hygge i klubben
Februar
Disco on Ice
Ovenstående arrangementer er for hele familien.

Undervisning

Starter vi denne sæson op efter vinterferien, så det ikke bliver for tungt gennem
hele vinteren.
Vi har valgt en lidt anderledes undervisning som bl.a. bliver delt op i 2-3 niveauer
- alt efter hvor meget sejlerfaring børnene og de unge har.
Der vil både være små (en slags) ”workshops” hvor de store sejlere
inddrages i undervisningen af de små, samt foredrag mm.
Vigtigt for os er - det skal være sjovt.

Trænere på kursus

I løbet af vinteren tager vores to unge trænere Julie og Christoffer på kursus.
Det er dejligt at de har lyst til at dygtiggøre sig og være med til at inspirere sejler
undervisningen til den nye sæson 2017.

Det er sejt at børn hjælper børn
Som noget nyt har vi i juniorafdelingen i år valgt at være
fælles om, at hjælpe andre børn i Danmark og samtidig
kunne tjene til den fedeste tur i badeland ved salg af skrabelodder.
Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens arbejde. Sammen styrker vi anbragte børn og udsatte unge, der
bor på børnehjem eller hos en plejefamilie i Danmark!
Vores sejlere er utrolig flittige med at sælge lodderne – tag
godt i mod dem.
Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Sejlerhilsen Juniorudvalget
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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

Tlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55
Allégade 2 • 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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Klubmesterskab
Der er rullet mange bølger og adskillige skumsprøjt ind over juniorafdelingen
siden sidst.
Klubmesterskabet blev afholdt over tre hverdagsaftener, samt lørdag d. 24. september hvor vi traditionens tro startede op med fælles morgenmad og derefter kapsejlads for børnene.
Klubmestre og pokalmestre 2017
blev disse skønne unge mennesker

Efter frokost blev rollerne byttet om, så forældrene fik lov til at sejle børnenes joller
og børnene lagde baner. Til stor morskab hjælp børnene de kæmpende forældrene
igennem kapsejladserne.

Et ekstra event i år var Brian
& Gerts sejlende hotdogbar
under forældresejladsen til
alle forældre og børn Flot
sponsoret af Super Brugsen
Gråsten, til stor begejstring
for alle deltagere på vandet –
fantastisk indslag.
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL
VOLVO PENTA
- DEN HOLDER TIL DIG..!
OPGRADER DIN BÅD OG FÅ
FORDELENE VED EN NY VOLVO
PENTA MOTOR
Driftsikkerhed
Større sejlkomfort
Let tilgængelige
reservedele
Landsdækkende
servicenet
Høj gensalgsværdi
på båden

Alternativ billig kran der kan fås i
flere størrelser.

www.volvopenta.dk

VolvoPentas
serieafCompactDiesler
d ækkere
ffektomr
13-75Hk ådet

HOLM MARINE ApS
Nybølnorvej
· DK-6310 Sønderborg
Broager
Bøjskovskov
1816DK-6400
Tlf.Tlf.
+45
· www.soeholmmarine.dk
+4540406590
74 65 40 90
Mobil +45 40 40 65 90
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Aftenstemning i Sdb lystbådehavn

Gråsten sejlklubs 10 bud
- Følg klubbens vedtægter.
Måske kan du ikke se meningen med
reglerne eller er direkte uenig - men
det er dem der udgør klubben og er en
nødvendighed for at den kan fungere.

- Udfør din arbejdspligt uden vrøvl.
Din arbejdskraft er en af årsagerne til at
priserne kan holdes på et niveau hvor alle
kan være med. Samtidig oplever du at være
del af et behageligt fællesskab.

- Vær miljøbevist på land og vand.
Tænk på vores børn. Og overholdes
miljøreglerne ikke kan både du og klubben
blive pålagt meget høje udgifter til bøder og
oprydning af forurening.

- Respektér- og tal pænt til- og om andre.
Klubben er et sted hvor medlemmer skal
kunne dele deres sejlsportsinteresse og
være lige uanset status.

- Vær en del af klubben ved at deltage i
dens arrangementer.
Der sker ikke noget i klubben med mindre
at der er medlemmer der møder op - det
gælder også dig.
- Hold klubben pæn og rydelig.
Flyder der noget affald, så saml det op også selv om det ikke er dig der har tabt det.

- Følg anvisninger fra udvalgene.
Formanden for udvalgene er valgt til, efter
bedste evne og overbevisning, at varetage
en del af klubben men den dertil krævede
bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også
selv om du måske ikke er enig.
- Vis hensyn og behandl klubbens grej som
dit eget.
Klubbens ejendele er også medlemmernes
ejendele. Bliver der ødelagt noget må
pengene tages ud af den pulje der
finansierer arrangementerne.
- Vær behjælpelig og giv en håndsrækning
hvor der er behov.
Næste gang er det måske dig der har behov
for hjælp.
- Giv plads til andre.
Pladsen i klubben er begrænset hvilket
kræver medlemmernes forståelse.
Vær villig til at vige hvis pladsen skal
bruges under stævner eller søsætning og
optagning af både.
Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at
overnatte ude.
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