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Formandens
side
Godt nytår

Fantastisk sæson, der desværre snart går
efteråret i møde.
Vi har haft et skønt vejr med masser af
sol, og en masse storslåede oplevelser på
vandet og ved arrangementer på vand og
land.
I år har kommunen igen ændret broåbnings tiderne, så Egernsundbroen åbner
på minuttal 15, men kommunen og brovagten har været meget samarbejdsvillige
og åbner broen når kapsejlerne skal ud/
ind, om onsdagen til aftensejlads.
Egernsundbroen fyldte i år 50, og det blev
fejret til Sankthans, kort tid efter viste
broen de første alderstegne. Brovagten og
Sønderborg kommune, meddelte at broen
var lukket på ubestemt tid! Broen havde
mistet den ene løftecylinder, men dagen
efter kom meldingen at broen igen var i
drift, men kun med den ene klap, maksimal gennemsejlings bredte 12,5m.
Traditionen tro er der også i år gennemført de forskellige årlige aktiviteter og
gode oplevelser i GS.
Jeg vil nævne to arrangementer, pinseturen til Augustenborg og kredssommerlejer juni. Pinseturen gik til Augustenborg,
hvor vi lånte klubhuset, til hyggeligt grill
med godt samvær.
Søndag morgen blev Smudi vækket med
fødselsdagssang og flag, Karla havde
arrangeret morgenkaffe i klubhus, og

efterfølgende fik vi en eksklusiv guidet
tur i kunst værkstedet af Ulla Rerup. En
dejlig Pinsetur vi kan huske i mange år.
Sommerlejreren hvor vi takket være det
entusiastiske juniorudvalg og forældresamarbejde endnu engang fik markeret
Gråsten Sejlklub på landkortet, ved et
supergodt og meget rost arrangement.
Vi er ikke blevet overrendt af gæstesejlere
denne sommer, selv om vi har haft vejret
til det. Besøgene i vores havn har været
middelmådige. De, der har besøgt os,
har til gengæld været rigtig glade for at
besøge os og begejstret for vores sejlklub.
Vi i Gråsten sejlklub støtter frihavnsordningen 100 % og vil gerne være med til at
ordningen ikke bliver ”udhulet” med stigende ”gebyr priser”
Vi opfordrer alle medlemmer til at kende
reglerne, og være med til at ordningen
kan fortsætte. Se reglerne i klubhuset samt
http://www.frihavne.com/
Vi vil i bestyrelsen tage op, hvad vi kan
gøre i forsøg på at trække flere gæstesejlere til fremover.
Efter sommerferien er bestyrelsen igen
trukket i arbejdstøjet, her fra august og
frem til generalforsamlingen i marts 2019,
har vi planlagt et bestyrelsesmøde hver
måned.
Vi skal bl.a. arbejde videre med forslagene fra generalforsamlingen, samt forslag
forbedring/vedligeholdelse af vores klub3
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lokaler, hal, klubhus (der i år også fylder
50År).
Broudvalget er ved at ligge planer for den
endelige reparation bro A, det i foråret var
hårdt ramt af vinterstormen og kun blev
nødtørftigt repareret.
Husk at der er mandetur d. 22-23 september og Standerstrygning lørdag d 27 oktober.

Kom ned og få en god snak med andre
medlemmer i den mørke og kolde tid. Jeg
er ikke i tvivl om, at vores programudvalg
igen i år disker op med et spændende vinterprogram, der kan samle os i klubben en
del aftener hen over vinteren.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god afslutning på sejlsæsonen 2018, og jeg vil
håbe at sæsonen slutter lige så godt som
den startede.
Formand
Jan Petersen

Afsluttende skal jeg som sædvanlig opfordre til, at vi ikke "går i dvale" sammen
med vores både, når nu alle disse er taget
på land i løbet af oktober måned.
Gør brug af sejlklubben hele året.

Referat fra
bestyrelsesmøde
ust
den 27. aug

Fravær: Bent, Per og Stig
1. Valg af dirigent
Michael blev ordstyrer
2.	Siden sidst og indgået post v. Jan
Forsikringssagen vedr. indbruddet er nu
afsluttet og erstatningen er modtaget.
Sønderborg Kommune har vist sig meget
samarbejdsvillig når det drejer sig om
ekstraåbning af Egernsundbroen i forbindelse med kapsejlads og information om
uregelmæssigheder.
Der er en henvendelse fra ungdomsskolen om anvendelse af klubben til speedbådskørekort.
Der har været afholdt havnefest. I den
forbindelse er der enkelte, der er udeble-

vet fra deres arbejdspligt; de får nu en
opkrævning.
Havnemesterafløsningen i ferien har fungeret fint.
Broerne er igen glatte og reparationer af
belægningen er ikke i samme niveau. Jan
tager kontakt til Per.
Bølgebryderprojektet er sat i bero.
Der er blevet ryddet op på slæbejollepladsen.
Toiletter lugter. Jan kontakter havnemester og smed.
Ønske om tydeligere markering af indsejlingspælene til havnen.
3.	Økonomi v. Bent R
Likviditeten er fin.
5

4.	Medlemskartotek mm. Nye /
udmeldinger v. Tage
Nye medlemmer aktiv:
Johanne Krabbe, 
Gråsten
Roland Elley, 
Broager
Torben Christensen, 
Broager
Torben Eskildsen, 
Egernsund
Heinrich Peter Mortensen, 
Bov
Overgået til passive:
Peter Wettengel, 
Uwe Schumann, 
Thomas Nissen, 

Kruså
Flensborg
Gråsten

Fra passiv til aktiv:
Preben Østergaard, 

Egernsund

Aktive udmeldt:
Lars Christiansen, 
Jens Klepper, 

Gråsten
Egernsund

Nye medlemmer juniorer:
Emma K Damgaard, 
Emil K. Damgaard, 
Maia Bost-Jacobsen, 
Noah Smidt, 
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Varnæs
Kruså
Gråsten
Broager

5.	Kort orientering fra udvalgene,
samt opgaver for det kommende år
(plads, Bygning, fest, program, junior, sejlads/GSF, medie, bro)
Pladsudvalg: Bådoptagelse er planlagt.
2 både skal fjernes fra pladsen. Masteplanen ophænges i hallen. Der kigges
på reparation af portgavlen.
Bygningsudvalget: Der købes 2 nye
emhætter. Der indhentes tilbud på ny
opvaskemaskine. Der skal kigges på
klubhusets ydervægge, der revner. Der
indhentes tilbud på algebehandling af
hallen.
Festudvalget: Pinseturen til Augustenborg gik fint. Havnefesten er blevet afholdt. Planlægger mandertur og
standernedhal.
Programudvalg: Starter deres planlægningsmøder nu. Gode idéer til vinteraktiviteter modtages gerne.
Sejladsudvalget: God tilslutning til
aftenkapsejladserne.
Juniorudvalget: Har deltaget i en del
kapsejladser. Har også deltagere til DM i
Sønderborg. Har fået en del nye medlemmer. Har modtaget et sponsorat fra SE på
42000 kr.

Medieudvalget: Klubbens wi-fi hardware er blevet opdateret.
Bro: Intet nyt. Der planlægges en renovering af bro A i 2018/19.
6.	Fordeling af opgaver fra generalforsamling
a.
Familiekontingent og ægtefælles
taleret
Vi skal finde ud af hensigten med forespørgslen: Er det lavere kontingent eller
mulighed for at komme til orde? Eller er
der andet?
b. Vedtægtsændringer
Arbejdes der med.
c. Opdatering af hjemmeside
Skulle være på plads. Hver udvalgsformand skal gennemgå sit område og melde
tilbage, hvis der er rettelser.
7.	Fanglinen 3 -2018
Dead line 29. august
8.	To do listen
a. Jobbeskrivelse

for

Jan, Smudi (Kommer senere)
Arbejdes der med.
b. Forslag om ændret miljøafgift fra
Frihavnssejlere; skal så være incl. bad.
Er undervejs, men skal afklares med de
andre lokale sejlklubber.
Ændres så den er i overensstemmelse
med Frihavnsordningens ønsker.
c. Forsikringsforhold :Bent Brüning og
Bent samt Jan er på opgaven.
Er i gang (flid aftale med First kan komme på tale.)
Er ikke klar endnu.
d. Administrere brodepositum ordningen: Per, Bent, Tage
Er indført og systemet fungerer. Punktet
tages af listen.
9.	Eventuelt
Skal vi have gæsteflag på klubstandermasten?

havnemesteren:

Tage Møller
Referent

National baneleder
Det er med stor glæde at vi kan fortælle at Gert Schumann nu officielt må
kalde sig National baneleder.
Efter mange timer på vandet med undervisning mm. har Dansk Sejlunions
kapsejladsledergruppen d. 27/8 besluttet at give Gert licens til jobbet.
Stort tillykke Gert – det er så absolut fortjent
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Nyt fra Frihavnsordningen

Opkrævning af miljøafgift mv.

Vi finder, at de forskellige former for opkrævning af miljøafgift efterhånden er
blevet mere og mere kreative.

Søsports Havn besluttet, at der maks. må
pålægges en miljøafgift på DKK 25,00
pr. døgn.

Som vi tidligere har skrevet til jer, er hele
ideen med frihavnsordningen, at man
"bytter" plads. Altså når du er ude og sejle, så låner et andet medlem din plads og
omvendt.

Ved I allerede nu, at I ikke kan eller vil
overholde denne beslutning, bedes I rette
henvendelse til os på fh@skivesoesportshavmdk, for udmeldelse.

De fleste både i dag bruger en del strøm,
når de ligger i havn, så derfor kan det
selvfølgelig være nødvendig at opkræve
afgift efter forbrug.

Vi vil tillade os at suspendere de havne,
der ikke overholder disse nye regler.
(Vedlagt nyt regelsæt)
Vi håber dog på, at I alle vil være med til
at værne om denne gode ordning, der har
eksisteret i mere end 30 år.
Vi håber på jeres fulde forståelse og fortsatte medlemskab. I ønskes alle en rigtig
god sejl sæson 2018.

Udover betaling for reel forbrug af el
og evt. bad, har bestyrelsen for Skive

Med venlig hilsen
Skive Søsports Havn Frihavnsordningen

Alle har jo allerede betalt for en havneplads i hjemhavnen, så der burde ikke opkræves yderligere havneafgift.

Frihavnsordningen -regelsæt

Gældende fra den 1 januar 2018

§1	Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset medlemskab af
en hovedorganisation eller ej, kan
tilsluttes FH ordningen, såfremt de
godkendes af administrationen af FH
8

ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende besejlingsforhold og
havnepladser .
	Tillsluttede havne skal tilbyde/anvise
plads til fartøjer der fører FH etiket
(se punkt 4.)

	FH ordningen omfatter kun fartøjer,
der har påtrykte medlemshavn —og
kun denne—som fast hjemhavn, og
at der er betalt for fast havneplads i
den pågældende havn.
§2	Fartøjer med hjemsted i en havn, der
er med i FH ordningen, kan ligge som
gæst i op til tre døgn uden at betale
havneafgift. En ny tre døgns periode
kan først begynde efter tre døgns
fravær. For ophold herudover betales
den i havnen gældende havneafgift
for gæstesejlere
§3	Herudover kan havnene opkræve en
miljøafgift, maks. OKK 25,00, og
el efter forbrug fra ankomstdagen,
hvilket skal fremgå af opslag og der
skal udstedes kvittering herpå. Ingen
havnemyndighed eller havnefoged i
havne der er tilsluttet FH ordningen
har tilladelse til at opkræve afgifter i
Frihavnsordningens navn.
§4. F
 artøjer, som er med i FH ordningen,
skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering
for betalt pladsleje i hjemhavn skal
på forlangende forevises den stedlige
havnemyndighed.
§5	FH ordningen kan kun anvendes i
forbindelse med ferie- eller tursejlads
og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser,

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

skal den stedlige havnemyndighed
underrettes, hvis båden forlades i
mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om
der skal betales gæsteafgift.
§6	Overdrager en bådejer i en frihavn
sin båd i sæsonens løb til en ny ejer,
der ikke ligger i en frihavn, er den
tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH
etiketten senest ved overdragelsen .
§7	De deltagende havne har pligt til at
informere alle deres pladslejere om
reglerne i FH ordningen og orientere
om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og
kort.
§8	Såfremt en deltager i FH ordningen
erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre
end ordningens deltagere, underrettes
FH administrationen omgående på email fh@skivesoesportshavn dk eller
på telefon: +45 26258564 . Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne
tilfælde kunne finde sted.
§9	Intet i disse regler forhindrer nogen
havn i at kræve standardreglementet
for overholdelse af orden m.v. i de
danske havne af 1931 med senere
ændringer overholdt. Det gælder også
førerens pligt til ved anløb at foretage
anmeldelse til havnemyndigheden.

Ved aflevering af denne annonce,
gives 15% rabat på alle Hempels
produkter
Gælder i hele 2018 og kun mod
aflevering af annoncen

9

Pinsetur 2018
til Augstenborg
I år gik pinseturen til Augstenborg.
Vi sejlede den 18 maj med Freya og ankom om
fredagen.

I løbet af lørdagen kom der flere både og det
blev i alt til ca. 10 både.

Ved kaffetid, mødtes vi på pladsen ude
foran klubhuset og fik kaffe, kage og bejer.

Nogle timer senere fik vi startet grillen,
og hyggede i lokalerne i klubhuset, til
langt ud på natten.

Det har været en god oplevelse og vi
er altid velkomne igen.

Næste år, 2019, er planen at tage
til Wassersleben, hvis der er opbakning for dette.
På festudvalgets vegne
Michael Knapp
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Havnefest
i Gråsten sejlklub 2018
Det startede lidt sløjt, men som dagen gik
kom der flere og flere. Der har været ca.
35 - 40 deltager.
Der var i hallen mulighed for, at købe
kage, kaffe, øl og vand.
Der var ligeledes dåsekast og musik
spillet af Benny og Sven Åge.
Da der ikke var mange til stede ved
16-tiden besluttede vi, ikke at sejle ud på
vandet.
Ved 17-tiden kom Kong Neptun op til
os og spurgte om vi havde hørt om ”sejl
sikkert” på havet.
Kong Neptun fortalte, at der var mange
der endte som fiskeføde, hvis man ikke
brugte vesten, ligeledes fik vi nogle fine
klistermærker til at sætte op på forskellige steder.
Så husk, brug vesten når du skal på vandet!!

Traditionen tro skulle vi have boldkast
ved mastekranen.
Kong Neptun skulle som den første op
at sidde på pinden og derefter var det
Michael og Smudi´s tur.
Efterfølgende tændte vi grillene, så vi
kunne få noget at spise.
I år valgte vi at gøre ligeledes som sidste
år, man skulle selv bringe sin mand med.
Som aftenen skred frem kom den hyggelige stemning op i os alle, også havde
vi live musik spillet og sunget af Jens.
Festen sluttede lige efter midnat.
Hvis der er nogen der har forslag til næste
års havne fest, hører jeg gerne fra jer.
Tak til jer alle for en god fest og hjælpen
dertil.
På festudvalgets vegne
Michael Knapp
11
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G.S. Seniorteam
Program 2018 – 2019
30.10.2018 Kl. 09.30

Oprydning med efterfølgene frokost.

27.11.2018

Bowling i Kruså og eisbein spisning.
Vi mødes kl. 10.45, spillet begynder kl. 11.00.
Bindende tilmelding senest den 12.11.2017.

04.12.2018

Julefrokost.
Medbring en gave til pakkespil ca. kr. 20.00.
Mad og drikke til sædvanlige priser. Tilmelding senest den 2.12.2018.

08.01.2019 Kl. 15.00

Nytårskur, et lille glas, kaffe og kage.

05.02.2019

Bowling i Kruså og spareribs spisning.
Vi mødes kl. 10.45, spillet begynder kl. 11.00.
Bindende tilmelding senest den 29.01.2019.

12.03.2019

Klargøring af borde, bænke osv. med efterfølgene frokost.

Bowling incl. Spisning pr. person kr. 165.00.

Tilmelding katoha@live.dk eller tlf. nr. 22 25 74 24
Alle seniorer er velkomne.
Vi ses Frede,Kate og Torben
14

Sailing
Worlds Championships

Aarhus 2018
30. juli – 12. august løb VM for alle OLklasser af stablen i Aarhus med deltagelse
af ca. 1.400 sejlere fra 90 nationer og
hvad er så mere nærliggende, når sådant
et kæmpe sejlerstævne finder vej til vore
hjemlige farvande – det er da naturligvis
at melde sig som frivillig for at komme
helt tæt på begivenhederne.
Som sagt så gjort fik Gert Schumann og
undertegnede lavet en aftale med koordinatoren for Kaløvig teamet, der skulle stå
for at lave sejladser for primært Nacra 17
foiling bådene. Og de kunne fint bruge et
par sønderjyske baneledere til at hjælpe
med opgaverne på dommerbåden.
Gert blev endda ”opgraderet” til Deputy

Race Officer (på dansk vicebaneleder),
da vedkommende, der skulle have haft
denne opgave, blev sygemeldt kort før
stævnet.
Han deltog så i de forberedende møder
og var banelederens højre hånd på dommerbåden og hjalp med vindpejlinger og
kommunikationen med banebådene omkring mærkeudlægning m.m.
En god ekstratjans for Gert, der p.t. er
lige på nippet til at få sin licens som national baneleder.
Vores bane ud af de 8 baner, der skulle
udlægges på Aarhus Bugt, skulle først i
aktion søndag den 5. august og vi skulle
derfor først møde op i Kaløvig til briefing
15

torsdag eftermiddag den 2. august, hvor
vi kort fik hilst på de øvrige hjælpere i
teamet samt fik fordelt rollerne. Søren
Badstue var vores danske baneleder og
skulle i samarbejde med en World Sailing mand fra New Zealand lede slagets
gang på dommerbåden, en gammel C&C
52 fods sejlbåd fra 1971, som var hentet
ind fra Kolding.
Gert blev indkvarteret på et lille hostel
tæt ved havnen i Aarhus, mens jeg skulle
overnatte i agterkahytten på dommerbåden.
Efter åbningsceremonien torsdag aften
skulle vi fredag møde ind i Navitasbygningen, som var stillet til rådighed til
stævnebureau m.v., til sikkerhedsbriefing
samt almen info om afvikling af stævnet.
Fredag eftermiddag samt lørdag tog vi så
på vandet og lagde bane ud samt øvede
startprocedure m.m. – det hele bare uden
sejlere.
Søndag var så endelig dagen, hvor vores
forberedelser skulle stå deres prøve. Der
blæste en frisk vind fra vest – ca. 8–10
m/s – og vi skulle langt over mod Mols
med dommerbåden og der skulle 4 store
ankre til for at få den 16 tons tunge båd til
at ligge fast i bølgerne. Men herefter gik
det fint og vi fik afviklet de planlagte sejl16

adser – skal dog lige ”hilse
og sige”, at det gik rigtigt
stærkt, når Nacra’erne kom
i mål på læns og der skulle
noteres målgang. Heldigvis
er mobil og iPad med indbygget videokamera opfundet, så de kunne supplere de
3 x 2 personer, der noterede
bådenes rækkefølge på papir.
Tirsdag skulle vi ligeledes
være ekstra skarpe, da vi fik
besøg af en båd udstyret med et kæmpe
kamera samt en drone, som de sendte i
luften over banen – det var nemlig vores
tur til at komme med i DR’s eftermiddagsudsendelse direkte fra havnen i Aarhus.
Onsdag var ”hviledag”; men da vi havde
konstateret, at vores dommerbåd ikke
kunne sejle særligt hurtigt, især ikke i
modvind og bølger, hvor vi højst kunne
presse den op på 3 knob, sejlede vi den til
Kaløvig og hev den op på kajen og kunne
se, at den ganske rigtigt var tilgroet med
muslinger i bunden efter at have ligget
i vandet vinteren over. Så efter en god
gang rensning med skraber og højtryksrenser, blev den søsat igen og kunne
herefter klare et par knob ekstra, hvilket
var meget kærkommet, når vi skulle ud
på en bane langt fra Aarhus.
Torsdag var vinden ikke klar ved det
planlagte starttidspunkt, som så måtte
udsættes lidt; men der kom efterhånden
lidt luft i løbet af eftermiddagen, så sejladserne kunne afvikles med lidt forsinkelse.
Fredag havde meteorologerne varslet, at
vi skulle få besøg af stormen ”Johanne”
og allerede fra morgenstunden peb det da
også voldsomt i riggen på dommerbåden,
der også af og til krængede godt inde i

havnen. Ikke desto mindre blev vi af kapsejladsledelsen bedt om at sejle ud og
måle vind og se, om der kunne afvikles
sejladser denne dag. Vi målte vind på
mellem 15-20 m/s, hvilket var langt over
Nacra’ernes maxgrænse på 12,5 m/s, så
det var bare om at komme i havn igen
hurtigst muligt.
Hen på eftermiddagen var vinden løjet så
meget af, at vi kunne lave nogle sejladser
for vindsurferne.
Lørdag var vinden aftaget yderligere og
vi var sejlet ud i den tro, at der rigtigt
skulle gang i sejladserne for Nacra’erne.
Men ak, efter en enkelt sejlads blev de
sendt i havn, da det buldrede lidt i det
fjerne og stævnets meteorolog kunne se,
at der lå et lavtryk inde over Jylland og at
der var tordenbyger på vej.
Ude på vandet kunne vi til gengæld se,
at den første tordenbyge delte sig og trak
hhv. ind over land og over mod Djursland; men over Aarhus Bugt forblev det
smukt vejr med sol og lette skyer. Ærgerligt at vi ikke måtte afvikle de planlagte
sejladser – vi var trods alt ikke taget ud
blot for at nyde det gode vejr. Og først
flere timer senere dukkede så først for
alvor nogle tordenbyger op. (Havde vi
været ude med optimistjollerne denne
dag, havde vi helt sikkert fået mere ud af
dagen.)

På stævnets sidste dag skulle vi med TV
og hele baduljen på lave medalraces for
hhv. mandlige og kvindelige surfere og
slutte af med Nacra’ernes medalrace
– det hele på Stadium-banen tæt ved
havnen og den store tribune, hvor de
mange tilskuere kunne se det hele relativt
tæt på i stedet for kun at kunne følge med
på storskærmen.
Desværre ville vejret og vinden ikke
rigtigt lege med denne dag, hvor regnen
satte ind allerede fra formiddagen af og
vinden løjede stille og roligt i løbet af dagen, hvilket bevirkede, at der var for lidt
af den, da det endelige blev Nacra’ernes
tur hen på eftermiddagen. Lidt ærgerlig
afslutning på et ellers meget vellykket
VM.
Men en ”once-in-a-life-time-oplevelse”
har det helt sikkert været at have været
en del af så stort en event på dansk jord
og vand og arrangementet har da også
fået rigtigt megen ros fra både deltagere,
coaches, frivillige og tilskuere samt ikke
mindst World Sailing og IOC, men lidt
synd, at så mange ”høvdinge” vil have
indflydelse på begivenhederne, at det
nogle gange går ud over det sportslige.
Bent Rasmussen
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Nyt internet i klubben
Da det efterhånden var blevet et værre rod, og kabelkaos inde
ved vores IT/internet-udstyr, var det ved at være på tide at få lavet
en grundig oprydning, samt få smidt alle de ting ud, der ikke blev
brugt mere, og/eller ikke dur.
Samtidig blev det resterende udstyr opgraderet, så vi har et hurtigt
og effektivt internet i klubben og på havnen, og alle har adgang,
lige meget hvor i havnen de er. Følgende er blevet lavet:
• Routeren er blevet udskiftet
• En ny og hurtigere switch er blevet opsat (det er den der
forbinder det hele)
• Der er blevet opsat en antenne på bro A
• Der er blevet opsat et acces point i klubhuset
Samtidig er vores internethastighed blevet sat op til 400 MB, så alle
dem der er på, skulle kunne få en stabil forbindelse.
Med andre ord….vi er faktisk rimeligt godt kørende på den front!!!
Det hele kan nu også overvåges af via computer/tablet/
mobiltelefon, så vi hele tiden har styr om det virker.

Næste år står den så på udskiftning af antennen på kranen (hvis jeg
ellers tør kravle derop).
Hilsen
Webmaster Bo
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Gråsten sejlklub -

Mandetur 2018
Lørdag d. 22.- søndag d. 23. september.
Gråsten sejlklub – Galwik.

Pos.: 54-48,17 N / 009-25,82 E

Program .
Lørdag.
Kl. 10.30 Brunch i Sejlklubben.
Kl. 12.30 Vi sejler under Egernsund broen med kurs mod Galwik.
Kl. 16.00 ”Kaffepause” i Galwik.
Kl. 17.30 Tændes grillen.
Kl. 18.00 Festen starter og bøfferne steges.
Aften programmet står på – Øl –vin- horn musik-dårlige vittighederrøverhistorier - m.m.
Søndag : God morgen
Der er en pose morgenbrød til hver besætning, (hver båds Skipper
søger for tilbehør og kaffe)
Kl. ??.?? Vi sætter kurs mod Gråsten,

Praktiske oplysninger

Tilmelding : Båd vis, på liste i klubhuset, eller på tlf / sms 21 27 46 90,
senest mandag d 17/9
Hver skipper oplyser antal deltagere og søger for betaling, ved
ankomst!
Pris pr. mand 150 kr.,
Vi søger for brunch, kød med tilbehør, og en ”lille en” til kaffen.
I søger for drikkevarer til skipper og besætning, samt godt humør.
Skipper søger for kaffe og tilbehør, til morgen brød søndag morgen
På festudvalget vegne
Jan Petersen
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Fælles Bådoptagning
efterår 2018

Der vil blive arrangeret fællesoptagning
af både i oktober med vognmand Mammen/chauffør Henrik på følgende lørdage: 06. – 20. – 27. Oktober. Alle dage
startes kl. 0800. Der vil blive sat lister op
ved klubhuset.
For at søsætning gennemføres på de enkelte lørdage skal der være min. 5 stk.
tilmeldte både på listen senest torsdagen
før.
De enkelte bådejere skal selv stille med
min. 2 hjælpere i.f.m. optagningen. Vær
klar i god tid!
Placering af både på udendørsarealet.
Skitser vil blive opsat!
Bådvogne der p.t. er placeret på Danfoss
P-plads vil efterhånden blive kørt til klubbens område af pladsudvalget og så vidt
muligt blive placeret på den kommende
vinter plads. Kontroller venligst at du har
navn og telefonnr. på din vogn ellers kan
vi ikke finde den rigtige vogn. P – pladsen er åben fra kl. 0700 – 1700.
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Klargøring af bådvogne og stativer.
• Skal afmærkes med navn og tlf.nr.
•	Dæktryk skal kontrolleres og være
OK.
• Kontrol af trækstang og styretøj.
• Spindler m.m. skal være justerbare.
•	Står stativet sikker? Spindler skal være
justerbare. Hvad med klodser?
NB! NB!
•	Vær nu kritisk når du klargør dit vintergrej! Er alt sikkerhedsmæssigt OK?
•	Bådvogne må først klodses op efter
nærmere aftale med pladsformanden
a.h.t. finjustering af placering for optimal udnyttelse af arealet.
Efter vinterklargøring.
Der må IKKE efterlades miljøfarligt affald, så som malerdåser - spildolie - oliefiltre - køle væske - batterier og lignende
på klubbens område.
Den enkelte bådejer er ansvarlig for, at
området hvor båden vinteropbevares er
ryddet, det gælder også ukrudt, der p.t.
vokser helt vildt på nogle pladser.

Opbevaring af master.
•	Det er udelukkende aktive A-medlemmer der kan opbevare mast/rulleforstag
på klubbens dertil indrettede reoler i hal
og udvendigt masteskur/stativ!
• Masten skal være afrigget.
• Ingen bomme på reolerne.
•	Mast/forstag skal være forsynet med
bådnavn – ejers navn og tlf.nr.
•	Fjern hurtigst din mast fra maste
klargøringspladsen – der er andre end
dig, der skal til!
•	Prisen for opbevaring af mast/forstag er
fastsat til kr. 250,00.
NB! NB!
Mastereoler såvel i hal som udendørs er
afmærket med nummer. Har du fra sid-

ste år en fast plads et af stederne så sæt
venligst dit navn og tlf.nr. på reolen. Er
du ny så tal med enten halformand eller
pladsudvalgsformand.
Ikke afmærkede master har ingen adgang
i klubben og vil blive fjernet!
Parkering.
Overhold venligst de parkering restriktioner, der er i forbindelse med bådoptagning!
Det handler om sikkerhed!
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Pladsudvalgsformand.
Mobil nr. 5183 6744

Til nye
medlemmer i GS!
Såfremt du ønsker vinteropbevaring af din
båd for vinteren 2018/19 på det udendørs
areal i GS, bedes du venligst kontakte undertegnede.
Følgende nye medlemmer er noteret på
ventelisten til en plads:
• Hans Jørgen Laustsen, Marex 28, stativ
• Tina Ott, Granada Bonita 767, stativ/vogn
• Roland Elly, Nimbus 2600, stativ/vogn
• Bo Bach-Hansen, Dufour 425, vogn
Med venlig hilsen
Egon Rerup
Pladsudvalgsformand
Mobil: 5183 6744
e-mail: egonrerup@gmail.com
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Nyt fra
juniorafdelingen
Håber I har haft en skøn sommerferie med mange spændende oplevelser, men samtidig har fået slappet godt af og ladet op til vores sensommer sæson.

Aktiv sommer:
Vi har haft besøg af 16 børn og deres familier som alle har nydt og været glade
for at have besøgt os.
Det var været nogle sjove aftener med en
masse skønne mennesker.
Dejligt at mange af jer har villet hjælpe
med - Tusind tak for hjælpen 

Glædeligt at se arkivsommerdeltagerne
Frederik og Emil igen, som nu sejler
sammen med os.
I alt har vi fået 6 nye medlemmer i løbet
af sæsonen.
Hjertelig velkommen til team GS Junior


VM Århus deltagelse:
Vi er meget stolte af at kunne fortælle at
to af vores dygtige trænere og ildsjæle
Gert Schumann og Bent Rasmussen har
deltaget ved VM i Århus.
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Nemlig som officials på dommerskibet
på Nacrabanen.
Nysgerrig  - Læs mere på anden artikel i bladet.

Kapsejladser:
Vi har og har haft rige muligheder for at deltage i en del kapsejladser i det sønderjyske:
Maj
Sønderjysk Open 1 Flensborg
Juni
Hotdog Cup Haderslev
Sønderjysk Open 2 Sønderborg
August
Sønderjysk Open 3 Fynshav
September Sønderjysk Open 4 Gråsten
Dam Cup
DM Sønderborg
Klubmesterskab

Nordisk Mesterskab:
Sejlerne Madita og Jan Moritz har begge
deltaget til NM i Båstad, Sverige.
Madita i Zoom8 jolle og Jan Moritz i Europajolle.

Begge har haft nogle spændende uger i
det svenske både med træning og kapsejladser.
Madita endte ud med at være den bedst
placerede danske pige – flot flot.

Sponsorat:
Vores lille sponsorteam har igen gjort det
godt og har fået et flot sponsorat - nemlig fra SE Vækstfond som har doneret
42.046 kr til en ny Feva jolle.
Jollen er købt og lander hos os om et par
dage.

Vi glæder os til at tage den i brug.
De andre to feva joller er også efterspurgte – de opgraderes nu med helt nye
sejlsæt.
23

24

Sommerlejr:
De første dage af børnenes sommerferie
har vi i Gråsten været de glade værter til
årets sommerlejr for Sydkredsen.
Vejret har været med os alle dage med sol
og varme.
Vi har sejlet og lavet sjove lege på vandet
både dag og nat. Vi har hygget på land
med kreativ værksted, pandekagebagning, hønsefodbold og meget mere.

Bedst af alt har vi været sammen med
mange af vores sejlervenner, søskende og
deres familier fra hele Sydkredsen som
har givet fælleskab og en masse gode
historier til at tage med hjem.

Solskinshilsner Juniorafdelingen
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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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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

