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Formandens
side
Godt nytår

Tak for en veloverstået generalforsamling og en speciel tak til Ulla Rerup, Bent
Brüning og Ole Rieck, som ikke genopstille til deres poster. Vi siger tak for det
store arbejde de har udført for klubben.
Ved den årlige standerhejsning blev Bent
Brüning og Ole Rieck udnævnt til æresmedlem i Gråsten Sejlklub.
Den 3. april blev idrætsudøvere fra
Gråsten hædret for deres præstationer i
det forgangne år, og selvfølgelig var der
også 3 GS-juniorsejlere iblandt. Qua deres
fornemme resultater havde de gjort sig
fortjent til at få en Gråsten-medalje hængt
om halsen af Borgmesteren.
"Tillykke" & "godt gået" herfra til dem
alle 3.
Vi har i den nye bestyrelse allerede haft to
bestyrelsesmøder, og ved konstitueringen,
er det Stig Nissen der er blevet næstformand.
Vi tilstræber i bestyrelsen at finde ”den
bedste vej frem for klubben” – dvs. den
vej, der på bedste måde tilgodeser klubben ved vel, vort sammenhold, traditioner,
og ikke mindst klubbens sunde udvikling
med nye tiltag og fornyelser.
Vi har godt nok sat vores store visioner
med læmole og mobile stativer på pause,
men vi skal videre med vores udviklingsplaner, og der er stadig mange ideer der
skal føres ud i Klubben.

Klubbens medieudvalg arbejder på
en kommunikations strategi, som skal
skabe muligheden for en bedre og hurtigere nyhedsformidling i klubben, dvs.
Hjemmeside med senior og junior stof,
facebook til hurtig info og debatforum,
samt fanglinen en digital udgave af Fanglinen.
Fanglinen vil fortsat vil kunne afhentes i
klubhuset, dog i en printet udgave.
Vi har igen i år alle meget at glæde os til.
For blot at nævne nogetSeniorsejlerne kan bl.a. glæde sig Onsdags kapsejlads, til pinseturen i år går til
Wassersleben, til mandeturen i september
og Grill aftener, der har allerede været
afholdt 2 gange, med stor tilslutning, disse
grill aftener vil blive gentaget løbede sommeren over, og ikke mindst vil jeg nævne
vores havnefest d. 12. august, i den lune
danske sommer ;-).
Følg selv med på hjemmesiden, og opslag
i klubhuset.
Alt denne aktivitet, selvom vi mangler en
formand for festudvalget!
Hvis du kunne brænder for denne opgave?
Så kontakt mig, så vil jeg fortælle hvad
denne post indebærer ;-)
Og endelig ikke og glemme vores egne
private sommertogter til nær og fjern.
Junior afdelingen er for alvor startet tirsdag d 2. maj, med deres 2 ugentlige sejler
aftener / træning, og til standerhejsningen kunne vi være med til at dåb af 4 nye
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søsport og fiskeriartikler

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

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

Gråsten
Boghandel

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg

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

BHJ - globale muligheder
Svanemærket
Vi er medspiller, når
miljøhensynet vægtes!
IHLE grafisk produktion,
Broager erIngredienser
Svanemærket. i verdensklasse
Den nordiske
miljømærkning
BHJ er
den førende internationale leverandør af ingredienser og
til fødevare-,
dyrefoder- og farmaci-industrien.
betyder atkødråvarer
miljøhensyn
for
Over
90%
af
omsætningen
skabes på verdensplan, med 14 datnaturen og for de mennesker
terselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden.
der skal arbejde med tryksagen
er helt i top.
Se mere på bhj.com

IHLE Grafisk Produktion

Uforpligtende tilbud gives!
- when you are looking for real value
84

Storegade 23 · 6310 Broager
Tlf. 74bhj.com
44 11 00 · Fax 74 44 09 55
BHJ A/S
@ihle.dk
E-mail:ihle
Ulsnæs 33
DK-6300 Gråsten
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joller, som er sponseret henholdsvis af
Broager Sparekasse, Sydbank, Linak, og
Bitten og Mads Clausen fonten, Toptryk
har sponsoreret det nye junior skilt, der er
sat op ved indgangen til sejlklubben.
En kæmpe tak til vores sponsorer, det er
en stor hjælp og det gør en stor forskel, så
vores sejlere kan ud og hygge sig på vandet med sejlads.

udvalg for en stor indsats frem til dagen i
dag, jeg glæder mig til samarbejdet.

En stor tak til klubbens programudvalg,
som igen i år stod for forårs frokost, ved
standerhejsningen. Også en tak til øvrige

Til slut vil jeg sige Tak og GOD VIND

Tak til juniorafdelingen for det kæmpe
stykke arbejde, I gør for vores børn og
ungdom.
Herfra skal lyde et ønske for jer alle om
en rigtig god sejlsæson 2017.

Jan Petersen

Sommeropbevaring
af Bådvogne
Igen i år har Danfoss Gråsten været så venlige, at stille
parkeringsareal til rådighed for tomme bådvogne fra Gråsten
Sejlklub.
Vognene vil blive parkeret bagest på P-pladsen med indgang
via af port DG-17. Parkeringsarealet er asfalteret – indhegnet –
videoovervåget og aflåst om natten. Porten er åben på hverdage
fra kl. 0700 – 1700.
Såfremt der er behov for vedligeholdelsesarbejde på en vogn
skal det foregå på sejlklubbens område og i den forbindelse vil
pladsudvalget sørge for transport frem og tilbage af vognen. Dette
aftales med undertegnede.
Bådvogne skal være forsynet med: Navn og tlf.-nummer!!
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Mobil.: 5183 6744
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Formandens
beretning 2016
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15 marts 201

Bestyrelsens arbejde
Vi har i dette klubår som i tidligere år
planlagt med 8 ordinære bestyrelsesmøder. Og vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, så ingen aflyste i dette år.
Vi har haft ekstraordinær generalforsamling i ifm. DS eksklusion, hvor
vedtægterne skulle rettes til.
Referater af møderne kan læses på
hjemmesiden kort tid efter det enkelte
møde og senere i Fanglinen.
GS han nu et samarbejde med den nye
Gråsten sejlforening. Sejlforening er
optaget i DS, og herved sikre vores organiserede juniorsejlads og vores kapsejlads
fremover.
Jeg har også deltaget i en del møder med
Gråstens sports og fritidsklubber, som
Danfoss og BHJ indledte sidste forår.
Formålet var at samle sports og fritidsklubber til et bedre samarbejde med
Gråsten forum og Sønderborg kommune,
og gøre området attraktiv for tilflyttere
og andre interesserede. Dette samarbejde
ser jeg mange muligheder i fremtiden.
Vi er i det forgangne år ikke nået så meget længere med vores udviklingsplan.
Jeg kommer tilbage omkring udviklingsplanen under punkt 8A på dagsordenen.
Og så har vores forskellige udvalg som
sædvanlig gjort en kæmpe indsats gennem året.
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Jeg vil begynde med at berette om…….
Pladsudvalg
I 2016 er der i pladsudvalget udført
almindelige vedligehold af området, samt
4 x fælles søsætning og bådoptagning.
Medlemmerne af udvalget har meget fint
gennemført de opgaver der blev planlagt
og fordelt i foråret 2016 – tak for det!
Tak til seniorudvalget for forårsklargøring
af grill – havemøbler – oprydning m.m.
og for sammenpakning i efteråret!
Bådvogne er blevet sommeropbevaret på
Danfoss P – plads. Denne parkering er vi
særdeles glade for, da den gør færdslen
på området noget nemmere i sommerperioden.
Stor tak til Danfoss for denne service,
som vi er blevet lovet kan gentage sig i
2017!
Fælles søsætning og optagning vil i 2017
blive tilbudt over 3 dage! Se opslag
Der er p.t. ikke planlagt større anlægsopgaver på GS området!
Broudvalg
Der har været stor aktivitet i broudvalget,
næsten hele B bro, har i de forgangne år,
fået fornyet vanger og brodæk, der er
ikke meget der ikke er skiftet.
A broen er gennemgået, her vil der inden
søsætning blive skiftet nødvendige delelementer, i de kommende år vil også
denne få skiftet vanger og brodæk.
De yderste agter fortøjnings pæle er blevet ultralyds scannet, for pæleormsangreb, hvilket har medført at vi i 2016 har
skiftet 10 pæle. Der er i budget for 2017

taget højde for undersøgelse af resten af
havnen, samt hjemkøb af 20 nye pæle.
Mastekranerne har fået skiftet wire, den
store indtil flere gange, da betjeningen
af denne ikke har været efter hensigten.
Det tunge løft på kranen er blevet sløjfet,
så det er ikke længere muligt at søsætte
både fra denne, da max tilladelige løft vil
være 300 kg.
Der er i 2016 monteret yderligere redningsposter samt flere stiger. I 2017 vil
de sidste brikker for ansøgning om certifikat som "sikker havn" blive lagt, og
ansøgning herom indgivet.
Havnen er så godt som fyldt, der er p.t.
ingen på venteliste.

1 stk Broager Sparekasse
1 stk Mads Clausens Fond
½ stk Linak.
1 zoom 8, fra Sydbank
Det løber sammen til omkrig 100.000 kr
Vi glæder os til dåben, sammen med jer
til Standerhejsning

Sejladsudvalg
Vi har afholdt 15 aftensejladser med god
konkurrence deltagerne imellem. Udfaldet var ikke på forhånd givet. Der skal
gives megen ros til deltagerne for stort
set at sejle reglementeret så der ikke har
været behov for protestbehandling.
Klubmesterskabet blev som vanligt
afviklet i september med tæt opløb i flere
af sejladserne.
Klubmester 2016 blev Lynx

Programudvalget
Vinterhalvåret 16/17 byder på 6 arrangementer, fra messebesøg i Hamborg til
turberetninger og tekniske arrangementer
såsom Sejl & Rigtrim samt ”gas-check”,
samt en ordentlig forårsfrokost! Næste års
sæson byder i store træk på det samme,
altså en opdeling imellem ”TEKNIK”,
”SAMVÆR” & ”FOREDRAG”.

Juniorafdelingen
”En flot sæson med dejligt vejr det meste
af tiden.
30 børn og unge har boltret sig på havnen
og på vandet både her hjemme i Gråsten
og til kapsejladser rundt om i landet.
Jan Moritz og Caroline drog til et
spændende og udfordrende VM i Estland
i august.
Vi kan med glæde fortælle at Mette Gade
blev kåret til Torm Grandprix vinder i
Zoom8 piger.
Vi har været så privilegerede at have fået
2,5 stk Optimistjoller sponsoreret.

Vinteren over har vi haft flere hyggelige
arrangementer.
Bl.a. har Børnene solgt skrabelodder i
efteråret som har finanseret en skøn dag i
Lalandia med efterfølgende pizza ræs.
Vi glæder os til sejlersæsonen for alvor
bliver skudt i gang igen.

Tilslutningen i disse tider, hvor alle har så
travlt med så mange ting er – på trods af
dette – ganske god. Men alting kan være
bedre, og vi opfordrer her alle i sejlklubben, at benytte sig af disse arrangementer, det styrker sammenholdet og vinteren
synes kortere, når man ser nogle af de
fine foredrag, klubbens egne medlemmer
afholder.
For at øge udbuddet til klubbens medlemmer, har jeg en tanke om at tage en snak
med SYC om at udbyde sådanne arrangementer på fælles plan. Det vil sige, at
GS’ere kan tage til SYC og deltage i
deres arrangementer, ligeledes vil det
også være tilfældet for SYC’ere. Dette
er blot en strøtanke for nærværende, men
kunne eventuelt blive implementeret før
næste sæson begynder.
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Haludvalg
Der er udskiftet en del tagplader og der er
indhentet tilbud og vurdering af taget tilstand, forventet restlevetid 2-5 år; pris for
en nyt tag lander på ca. 250.000. Til dette
vil vi nedsætte et udvalg som kan komme
med forslag til financieren, som primært
skal betales af hal brugerne.
Klubhusudvalg
Den lille gang til toiletterne er blevet
malet, ligeledes dørkarmene, det har pyntet.
Der er blevet sat hvide hylder op. Så i må
gerne komme med bøger og ugeblade til
glæde for andre sejler, det ser vi også i
mange andre havne.
Reglementet for udlejning af klubhuset er blevet lidt ændret. Der er blevet
begrænset med udlejning i henhold til
ungdomsfester for at beskytte vores
inventar.
Ellers kan reglementet ses på Gråsten
Sejlklubs hjemmeside
Festudvalg
Mangler stadig en formand, på trods
af denne mangel har udvalget arbejdet
hårdt!
Festudvalget havde, med en enkelt undtagelse, igen i 2016 held med at afvikle
de faste og traditionsbunden arrangementer med et generelt stort fremmøde
fra medlemmerne.
Standerhejsning og standerstrygning,
som de vel vigtigste arrangementer,
hvor sejlersæsonen skydes i gang og
igen lukkes ned. Forventningens glæde,
og de gode minder der starter og afslutter hver sæson. Pinseturen blev egentligt
aflyst, men det var der ikke enighed om,
Så der var 5 både + det løse der samles
i Mjels Vig. Det til hyggelige samvær og
de gode historier og grin. Der er de faste
8

deltagere også nye deltagere. 2 - 3 dage i
samme havn, styrker helt klart sammenhold og venskaber.
Havnefesten, her blev gudstjenesten ikke
til noget , men der blevet sejlet i kolonne
med trompetspil, super hyggeligt, efter
dette var det aktivitet for børn og voksende på havner, og grisen stængte på
grillen, og Kong Neptun kom sejlende,
med en smukke havfrue, for at døbe formanden og den nye juniorleder. Efter
denne akt var det tid til vanggang med
skydeskive overhavnebasinget en lørdag
eftermiddag og aften til at feste udviklede
sig igen i år, ca. 100 deltagere, men festen døde tidligt ud, så der skal findes en
anden model til i år.
Mandeturen blev som altid en god oplevelse, 5 både og 16 deltager til Galvick.
Men kvinderne kan ikke deltage på mandeturen, og den kan man ikke lave om
på!!
Men så har kvinderne fået en nyt påfund
i vinterhalvåret
Piche hygge, d. 2 lørdag i marts, her har
de alle en ret med hver. Og de snakker,
hygger og griner, og her blev hele verden ordnet, ---- det kunne høres på hele
havnen !
Medieudvalg - webmaster
Der har været en stor proces for at finde
ud hvor mange opgaver der reelt lå under
medieudvalget, og vi arbejder stadig
på at finde den rigtige balance mellem
hjemmeside, Facebook og Fanglinen.
Vi har arbejdet på at få stabilt trådløst
netværk, samt dækning på hele havnen.
Og der er afholdt kursus for bestyrelsen
i opdatering på hjemmesiden, så fremadrettet kan der opdateres uden den store
tekniske baggrundsviden.
Medieudvalget er overtaget af Bo BachHansen i januar 2017.
I 2017 skal vi fortsat kigge på formatet
for Fanglinen, online og printet udgave,
og hvordan får vores information tids-

svarende, rentabelt og ud til flere medlemmer samt ikke medlemmer.
Fanglinen
Fanglinen er udkommet 4 gange i 2016.
Ulla er stoppet som redaktør, og bladet er
overdraget til medieudvalget
Fanglinen har ligget til afhentning i
klubhuset og som download fra vores
hjemmeside.
Vi har prøvet med printet udgaver på det
første nr 2017.
For at have et informativt blad, er det
vigtig at holde dette blad i gang med
artikler, turbeskrivelser osv. Så jeg vil
opfordre jer alle til at skrive lidt til fanglinen.

Deadline til næste Fanglinen er d 29.
august, og artikler samt andet tekst der
ønskes med skal fortsat sendes til:
redaktør@graasten-sejlklub.dk
Og sidst men ikke mindst tak til alle deltagerne i arrangementerne, det er dem der
gør at aktiviteter bliver noget værd, og
det er det vi skal bygge på.
Dette var bestyrelsens beretning om/over/
fra 2016.
På bestyrelsens vegne
Formand Jan Petersen

Slang på vandet..(i marinen)….
Et lille udpluk til brug for GS sejlere….

Indianerlår……= røget oksefilet. Hvis det er særlig lækkert kan
det blive til indianerpige (inderlår).
Islændere….= små hestekræfter.
Kadetcreme…..= Nutella
Kineserkartofler….= Ris
Krigskano…..= krigsskib, flådefartøj
Kæbesovs…..= snakkesalighed
Luftbøsse…..= flyversoldat
En marstaller….= et skib, der ikke trækker
måger efter sig ”eftersom besætningen er så
gerrig, at den intet placerer på den ”blå hylde”.
Mukkebikke….= motorbåd
Niple…..= lade vandet gå, ”lænse fra lænden”.
Skomagersyltetøj….= syltede rødbeder
Trofast….= leverpostej på pålægsfadet, dukker trofast op.
Sign. ”Klabautermanden i GS”
(= den gode ånd med rødt hår og grønne tænder
der advarer om svage steder på skibet)
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Jakke og h
med Gråsten

Kan prøves og be

Torsdag d. 20. a

Torsdag d. 27. a

Kan prøves og best

Lørdag d. 29. april kl.

Betales kontant eller på
Sejlerhilsen GS

Softshell Jakke Sort med GS logo nederst på ryggen
Med snørre, 2 udvendige lynlåslommer, ærmelomme med hul til headset
Inderlomme, snørreregulering i bund og mobillomme, samt loops til tommelfingre.
Fås i størrelse:
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Børn:

8/10, 12/14 år

Voksen:

XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

Pris:

Børn kr. 340,-

Voksen kr. 400,-

hættetrøje
Sejlklub Logo

estilles i klubhuset:

april kl. 18-20,00

april kl. 18-20,00

tilles i den store hal:

. 12-13,00 & 14-16,00

å mobilepay ved bestilling
Juniorafdelingen

Hættetrøje Navy med GS logo nederst på ryggen
Med kængurulomme og snørre i hætten(børnestørrelserne er uden snørre)
Kraftig kvalitet, blød og børstet inderside. 70% bomuld og 30% polyester.
Fås i størrelse:
Børn:

8/10, 12/14 år

Voksen:

S,M,L,XL,2XL,3XL

Pris:

Børn kr. 180,-

Voksen kr. 210,-
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OK Benzinkort!!!

Klik klik – penge lige ned i klubkassen
Har du et OK Benzinkort?
Så har du mulighed for at pengene går direkte til Gråsten sejlklub.

Så enkelt er det:
· Du skal blot ringe på tlf. : 78731094 og melde dit kort til Gråsten Sejlklub.
· Eller har du en mobil/Ipad kan du også downloade OK appen: ” Tank og betal”
For at benzinkortet knyttes til Gråsten Sejlklub, skal du gå til:
Indstillinger
Tryk på ”Støt sporten” så kommer du til ” Klubber og foreninger”
I søgefeltet skrives ” Gråsten Sejlklub”
Tryk på Gråsten Sejlklub.

Har du ikke
et OK Benzinkort?
Meld dig gerne til på www.ok.dk
(www.ok.dk/privat/ok-ogsporten/stoet-sporten)
HUSK at knytte kortet til Gråsten
Sejlklub

Du er nu med til at støtte klubben,
hver gang du tanker hos en OK tank 
Tak for hjælpen 
Sejlerhilsen Juniorafdelingen
12

Standerhejsning 2017

Standerhejsning 2017 er overstået, og sejlersæsonen er skudt i gang….med megen vind.
I skrivende stund, sidder jeg på båden, og der har nu i en hel uge blæst en pelikan fra
øst. Håber snart den dér vind gebærder sig lidt.
Standerhejsningen med efterfølgende jolle dåb, var i år rigtig godt besøgt. Bare til
frokosten alene, var der dukket cirka 150 mennesker op, så det kan vel uden at overdrive kaldes en succes.
Her er et par stemningsbilleder fra dagen.
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Nye Bro Åbningstider
for Egernsundbroen og Sønderborg Kong Chr. X Bro

Åbningstider:
Egernsund Bro

Åbningstider:
Sønderborg K.C.X. Bro

ny ->. minut 30
Fra d. 1 maj til
d. 31 oktober 2017.

Fra d. 1 maj til d. 31 oktober 2017.

Mandag - Søndag
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15 sidste åbning ;-)

Mandag - Fredag
06:35
Spærretid
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
Spærretid
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50

Lørdag – Søndag
06:35
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50

Data fra Sønderborg kommune og danskehavnelods.dk
Med sejler hilsen Jan Petersen

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

14

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2017 og kun mod
aflevering af annoncen

Når båden er sat i vandet, hvad så???
Så skal vi ud at sejle!!
Hov, Hov. Der er lige et par ting, der
skal klares inden!
Der skal der ryddes op på
vinteropbevaringspladsen!
Alt vinteroverdækning skal anbringes
på bådvognen eller inden for stativets
rammer og der er deadline for dette
arbejde:

Såfremt du ikke har klaret det inden den 22. maj
fjernes alt, der ligger
udenfor vogn eller stativ
uden yderligere varsel!
Der er mere arbejde til dig:
I løbet af sommeren skal du selv holde din vinter plads ryddet for ukrudt
m.m.!
Med venlig hilsen
Egon Rerup - Mobil. 5183 6744

Den digitale verden

Vi har jo i klubben flere måder at kommunikerer ud til folk, og deraf er én af
måderne vores hjemmeside.
Der findes faktisk et væld af oplysninger på denne. Når du åbner
http://graasten-sejlklub.dk/ så vil der øverst på siden være en aktivitetskalender
hvor klubbens arrangementer gennem året vil være listet op.
Under disse aktiviteter vil du kunne
finde de praktiske ting vedr. aktiviteten.
Det kan være oplysninger angående
tilmeldinger mm.

Derudover er der et nyhedsvindue hvor der bliver vist aktuelle nyheder, såsom
hvis der er åbnet for tilmelding til onsdags kapsejlads samt diverse.
Du kan også finde spændende oplysninger om Juniorafdelingen, telefonnummer
på formanden, referater fra bestyrelsesmøder og banekort mm. Til brug ved onsdagskapsejladserne. Det nyeste eksemplar af Fanglinen kan du også finde hér
Hjemmesiden er til for dig, SÅ BRUG DEN
15

Nyt fra
juniorafdelingen
Foråret er over os – alle steder skyder det
grønne frem. Vi går en dejlig tid i møde.
Sejlersæsonen er også så småt skudt i
gang. Og vi glæder os til at se jer alle på
vandet igen
Spændende foredrag
OL sejler Anne Marie Rindom Vi
havde torsdag d. 9. marts en fantastisk
spændende foredragsaften med OLsejler Anne-Marie Rindom Hun er en
sprudlende og glad pige
som formåede at tryllebinde både juniorsejlerne og de voksne hele
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aftenen. Nogle af nøgleordene var hårdt
arbejde og disciplin for at nå så langt
som hun er kommet med bl.a. træning
i isnende kulde, mange rejsedage og
lortetabletter Men også om gode timer
med nye venskaber til sejlere i hele verden. Mange af juniorerne fik personlige
autografer og billeder med Anne-Marie.
Vi ønsker hende alt held og lykke til OL
2020 – vi kommer helt sikkert alle til
at sidde og heppe på hende hjemme i
stuerne til den tid.
Arbejdslørdag
En stor flok friske sejlere
og deres forældre mødte
op den 1. april. Traditionen
tro startede vi med morgenmad og informationsmøde. Derefter var der
fuld aktion på havnen med
at gøre alt klar til sæson
2017. Vejret var fantastisk og skabte allerede fra
morgenstunden en sjov og
stemningsrig atmosfære.
Tusind tak for en produktiv og samtidig
meget hyggelig arbejdslørdag.

Sportens dag
Sportens Dagarrangement
den 3. april
på Det Lille
Teater
blev
idrætsudøvere
fra
Gråsten
hædret
for
deres præstationer i det forgangne år og selvfølgelig var der også
GS-juniorsejlere iblandt. Mette, Charlotte
og Jan Moritz havde qua deres fornemme
resultater gjort sig fortjent til at få en
Gråsten-medalje hængt om halsen af
borgmesteren. Desværre var både Charlotte og Jan Moritz forhindret i at deltage
i aften - men medaljen får de selvfølgelig
alligevel sammen med et "Tillykke" og
"godt gået" herfra til jer alle 3.
Sydbank
Sponsor af
Zoom8 jolle
Torsdag den
30
marts
deltog vi til
Sydbanks Aktionærmøde på
Gråsten Landbrugsskole.
Juniorafdelingen fik officielt overrakt
deres sponsorgave – nemlig en Zoom8
jolle af værdi
kr. 38.000

Sponsorer
Vi kan ved samme lejlighed fortælle at
Juniorafdelingen i 2017 også har fået
sponsoreret følgende:

Broager Sparekasse  1 x Optimistjolle
Mads Clausens Fond  1 x Optimistjolle
Linak 
½ x Optimistjolle
Toptryk Reklameskilt til Sejlklubbens
indgang
Alle joller har vi æren af at døbe sammen
med sponsorerne og alle jer til Standerhejsning lørdag den 29. april. Det glæder
vi os meget til.
Jolleklargøring for juniorerne
Lige om nu starter junior-sejlersæsonen.
I fælles ånd kommer alle sejlere og
klargører jollerne sammen.
Det sker:
Torsdag d. 20. april kl. 18.00 - 20.00
Torsdag d. 27. april kl. 18-00 - 20.00
Efter klargøringen vil der informeres om
hvilke joller børnene kommer til at sejle
i.
Husk varmt tøj – vejret kan godt drille
lidt endnu – især hvis I bliver våde.
Sæsonstart for juniorerne
Vi starter officielt op tirsdag d. 2. maj kl.
17.30.
Kapsejladsholdet starter alt afhængig af
vejret op lidt før – der mailes ud.
Sejlerhilsen Juniorafdelingen
OK benzinkort – klik klik penge lige
ned i klubkassen
Vi har via OK benzinkort mulighed for
at tjene ekstra penge til juniorklubkassen,
hvis vi alle knytter vores tankninger hos
OK til Gråsten Sejlklub. Det er ganske
enkelt og tager få minutter
Det har stor betydning for sejlerne og
juniorafdelingen.
Se mere andet sted i Fanglinen hvordan
m.m.
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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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Svanemærket

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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