BALLONEN
M E D L E M S B L A D F O R M A R S TA L S E J L K L U B

Vinterstemning ved Marstal Havn,
men om få måneder ræser Optimist-jollerne rundt ude på Det Lille Hav igen.
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Snedker- og tømrerarbejde udføres...

SNEDKERMESTER
HENNING BOYE

KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

ÆRØ BRAND

CHR. H. Christensen

– et godt sted at handle!
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

SMEJEN’s HÅNDVÆRK

Ejvind Petersen
Havnegade 25 · Marstal · Tlf. 62 53 33 05 - 20 12 49 68
Fax 62 53 33 56 · E-mail: kontakt@smejen.dk - www.smejen.dk
Tilbyder sig med alt til båden!
Galvaniseret og rustfri beslag • Rustfri tanke • Glasfibermaterialer • Alt
inden for bådeudstyr • Bovpropeller • SOLE dieselmotorer • SELVA
påhængsmotorer • Bådevogne • Kaleche og sprayhood bøjler.
Og til dit hjem!
Låger • Gelænder • Trapper • Blomsterespalier og andet i jern.
Få et uforpligtende tilbud!

Solé Diesel

SELVA

Marine
PÅHÆNGSMOTORER

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
re din nuværende
ed
Eller ønsker du at forb
ringen!
båd. – Vi klarer financie

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!
●
●
●
●

Mejeriprodukter
Kolonialvarer
Øl, vand, vin og spiritus
Stort udvalg i ost

Kom
vore og se
man
g
tilbu
d og e
g
ør
et go
forde dt og
lagti
køb! gt

Vestergade 30 C Marstal
Tlf. 62 53 15 66/Fax 62 53 20 49

A. H. Regnskabsservice
v/ ANNE-LISE HANSEN
Færgevej 62 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

SR-ELECTRIC
◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

aut. el-installatør søren rasmussen
egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

TLF. 6252 2000
◆ DØGNVAGT ◆
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MARSTAL SEJLKLUB

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni, september og december.
Oplag:
Ca. 500 eksemplarer.
Udsendes til medlemmer, andre klubber,
annoncører m.fl.

LEDEREN – MARTS 2011

Redaktørens første år i stolen
Af MARIE KREUTER

Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer,
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.
Redaktør:
Marie Kreuter,
ballonskipper@planet-earth.dk,
tlf. 21 70 58 80.

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk
BESTYRELSEN 2011
Formand:
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06,
reberbanen20@mail.dk
Næstformand:
Nis Kørner, Kirkestræde 41, Marstal, tlf. 62 53 31 36,
nis.koerner@mail.tele.dk
Kasserer:
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 62 53 10 35,
jens.lindholm@mail.dk
Sekretær:
Boye Kromann, Skolegade 2, Marstal, tlf. 62 53 33 48.
Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14.
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.
Revision:
Evan Søndergaard, Per Glad.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
Elisabet Kristensen (formand) tlf. 62 53 37 19, mob. 51 32 37 19,
Erik Jørs, Thea De Magos Jensen, Malene Fly, Petra Jørs,
Lars Kjeldgaard.
Sejladsudvalg:
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50, Tommy Christensen,
Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen.
Roudvalg:
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44. Winnie Christiansen,
Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard.
Klubhusudvalg:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28,
Henning Boye, Lars Madsen, Kaj Clausen,
Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
Marianne Sylvestersen, tlf. 62 53 31 06, Gerda Rydahl,
Anne Stjernholm, Eva Morsing, Gitte Brygger, Joan Meirum,
Anni Andersen, Helle Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14, Lars Madsen,
Anker Hermansen, Torben Christiansen, Peer Borge.
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Marie Kreuter, ballonskipper@planet-earth.dk, tlf. 21 70 58 80.
Udbringning: Torben Bundgaard.
Parkudvalg:
Helge Morsø og Bøje Madsen.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01. Mail: torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Marianne Sylvestersen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.

Så er mit første år som redaktør ved at være overstået – eller overlevet? Der er stadig meget at tage fat på, men det er ikke længere
så uoverskueligt. Jeg har mødt megen opbakning undervejs, og
jeg er glad for de flotte bidrag og tilbagemeldingerne – jeg lærer af
dem alle!
Det har været en spændende udfordring, som jeg har nydt selvom
jeg dog har måtte erkende, at det er sværere end forventet, at
kombinere frivilligt foreningsarbejde, og deraf deadlines, med et
navigatørjob der indebærer 6-8 måneder væk fra øen. For at det
ikke skal ende som en sur tjans er jeg – og nok i højere grad end
tidligere redaktører – afhængig af et stærkt og bredt team af bidragsydere. Så ligger du inde med en god artikel eller bare en idé
til en, viden om nye (kapsejlads)regler eller vedligeholdelsesprojekter, flotte billeder eller kendskab til mulige nye annoncører, så lad
endelig høre fra dig! Er der nogen der har et tip til en »skabsskribent« modtager jeg også meget gerne en mail eller et opkald – og
jeg kan godt holde på en hemmelighed…
Ballonen er jo desværre en temmelig udgiftstung post på sejlklubbens regnskab – og det er derfor tvingende nødvendigt at vi, som
team og forening, kan levere et godt blad, hvor der er fuld valuta
for pengene. Det samlede årsresultat for sejlklubben gav derimod
et rigtig flot overskud takket være vores dygtige bestyrelse.
I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel, og lover at vi
snart kan finde vores både under den smeltende sne. Det har –
igen – været en hård vinter der har sat sit præg på materialet og
havnen, som forsidebilledet indikerer.
Jeg håber at vi alle får et dejligt forår med masser af aktivitet omkring sejlklubben og på vandet – vi ses derude!

DEADLINE
for BALLONEN nr. 2, 2011 er:
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

v/ translatør, cand interpret., Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81 · Mobil 61 321 321
www.riband.dk - riband@mail.dk

Kongensgade 31 A . Marstal
Tlf. 62 53 10 77
● Hele øens bogleverandør ●

• Big enough to cope – small enough to care •

Z O N E T E R A P I

H. M. ELEKTRO
Havnepladsen 20 B
5960 Marstal
Telefon 62 53 30 03

Exam. kiro- og zoneterapeut

GRETHA PETERSEN
Hovedgaden 1 · Ommel · Tlf. 62 53 33 05 · Mobil 20 13 13 27

RADIO & DATA BUTIKKEN

Pizzeria al Porto

Salg og reparation af RADIO, TV OG COMPUTERE.
Vestergade 7 - Marstal

v/ SEJLKLUBBEN

62 53 12 15

Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

Henter og bringer over hele øen!

✪✥✮✳ ✰✥✴✥✲ ✪✥✮✳✥✮
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43
KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

09004

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Klubstandere

MALERMESTER
PER ANDERSEN
ROSENVEJEN 9 . 5960 MARSTAL . TLF. 62 53 23 90

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 11 32
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kan købes på
søfartsmuseet eller i
klubhuset.
00
PRIS: Kr.

65

Færgerne bringer liv til Ærø!

ÆRØFÆRGERNE
Vestergade 1 • 5970 Ærøskøbing • Tlf. 62 52 40 00

Nytårsfrokost d. 29. januar
Af MARIE KREUTER, fotos: JENS LINDHOLM
Bestyrelsen og festudvalget indledte
2011 med en invitation til nytårsfrokost
– et helt nyt initiativ som en slags »plaster på såret« for den manglende sommerfest dette år.
Festudvalget havde dækket fint op i
den nye tilbygning, flaget var sat og
vejret viste sig fra sin allerbedste side
med masser af solskin og blå himmel.
Enkelte mente endda at det havde
været på sin plads at udnytte det forårsagtige vejr til lidt tidlig klargøring på
pladsen, men det tog ikke længe at
blive enige om at blive indendørs og
nyde den fantastiske udsigt og det
gode selskab.
Omkring 40 medlemmer – en skønsom blanding af sejl- og motorbådsfolk – mødte op til arrangementet og
havde en særdeles hyggelig eftermiddag med masser af lækker mad. Frokosten var traditionel dansk buffet og
dertil øl og selvfølgelig snaps til meget
lempelige priser. Faktisk er det adskillige år siden at bestyrelsen har reguleret priser fik formand Michael fortalt i
sin velkomsttale.
Michael bebudede også indledningsvis at velkomsttalen ville blive
ganske kort, og det eneste vi ville
komme til at høre fra ham – begge løf-

ter brød han heldigvis! Bl.a. var der adskillige løsslupne vittigheder på lager
hos formanden. Humøret blev generelt
ganske højt i løbet af eftermiddagen og
et par af nytårets overskydende bordbomber fandt også vej til de veldækkede borde. Dejligt at akustikken i den

nye tilbygning er så meget bedre end i
de oprindelige lokaler!
Arrangementet var bestemt en stor
succes takket været Michael og Marianne’s altid utrættelige indsats, og kan
forhåbentlig blive et fast indslag hvert
andet år fremover.

MARSTAL SEJLKLUB
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• OPTIMIST BALLONEN

Af ELISABET KRISTENSEN

Optimist-/juniorafdelingens referat fra generalforsamlingen
Af ELISABET KRISTENSEN (formand i Optimist/Juniorafdeling), foto; JENS LINDHOLM
havde jollen med, så det var nemt for os. Vi kan ikke gøre
det i vores hal, da den ikke er dyb nok til en jolle.
16-18. april holdt vi TEAM OPTIMUS TRÆNINGSLEJR
her i Sejlklubben. Det var noget alle vores engagerede sejlere havde set frem til. De var stolte over at vise de andre
»deres« sejlklub. Der var 25 sejlere og 3 professionelle trænere med. Vi havde 4 med fra vores klub, og vores opgave
som forældre var, at når »træningen« og dagens undervisning var slut, så skulle vi underholde og passe på børnene.
Ja lidt mad skulle der jo også til og vi diskede op med dejlig og sund mad. Nå, ja – lidt kage fik de også.
Vi var så heldige, at få lov til at komme op på vores Navigationsskole i simulatoren, og jeg skal love for, at de nød
det. Måske kan der komme fremtidige navigatører ud af det!
Ellers takkede de for en super weekend hos os og vi fik så
mange tak og ros fra både trænere, forældre og sejlere. Det
var den bedste træningslejr, de havde haft.
Vi har lavet en FØLGEBÅDSLISTE, hvor ungerne har
opsyn på skift med følgebådene. Det gælder tømning for
vand, se efter fortøjninger mm. Den hænger på Optimisternes vindue, så alle kan se hvem, der er ansvarlig.
Vi har købt en NY TRAILER til 14.500 kr. for nogle af de
penge vi fik sponsoreret af Baximarfonden sidste år – vi var
størrelse
så heldige, at få 50.000 kr. Den gamle turde vi ikke køre på
motorvej med mere. Dvs. at vi endnu har 35.000 kr at gøre
godt med.
Vi har været til en masse stævner hele sæsonen og ungerne klarer sig rigtig godt. Vi har endda et par, som ligger
Overvejer du ny
helt i top og Frederik blev FYNSKREDSMESTER i B feltet.
Trænerne på Team Optimus sagde også om vores sejlere, at de kunne se forskel på dem og andre. DE SEJLER
Overvejer du
nyden
inden/udenbordsmotor
? JO BARE! Det er jo skønt at få at vide, såvel for sejlerne og
Køb
LOKALT
trænere.
Køb den ved
LOKALT
ved autoriseret
forhandler:forViosgår
autoriseret
forhandler
meget op i at kapsejladserne skal foregå afslappet
________________________________________________og sige til ungerne, at det først og fremmest gælder om, at
det skal være sjovt at sejle.
Som noget nyt har vi holdt en sommerlejr i børnenes
sommerferie, som vi valgte at kalde »ANDERLEDES DAGE«,
da vi skulle prøve at lave alt mulig andet, end det vi var vant
til i optimistafdelingen.
Vi mødtes mandag morgen, hvor vi satte telte op i det
________________________________________________skønneste vejr, og med højt humør fra alle. Sommerferien
var jo lige begyndt og vi skulle hygge os og være sammen
i 3 dage.
Så er vi kommet til den traditionelle BIRKHOLMSTUR 1415. august, hvor vi afviklede ÆRØMESTERSKABET for optimister.
Ærømesteren 2010 blev i C feltet vundet af Rasmus Kjeldgaard, Marstal- B feltet blev vundet af Maja Fly, Søby og A
feltet blev vundet af Frederik Kristensen, Marstal.
________________________________________________ Vi lavede også en Zoom 8 dyst, som blev vundet af Petra
Jørs.
Vi var 60 personer med og havde en hyggelig og vellykket weekend, hvor vi tog afsted lørdag morgen og hjemme
igen søndag sidst på eftermiddagen. Vi vil udvide weekenden efter stort ønske fra sejlerne fra fredag sidst på eftermiddagen. Så det arbejder vi på.
FORÆLDREKAPSEJLADSEN for forældre blev vi desværre nødsaget til at aflyses pga manglende tid. Det er
ellers ungernes højdepunkt og for at bøde på dette, lovede
2010 har igen været et år med masser af aktiviteter både
her i Sejlklubben og udenøs:
Den 17. februar havde vi TILMELDING af nye/gamle Optimister og Juniorer, samt hyggeligt samvær, hvor vi så en
optimist film og hyggede med hjemmebag mm.
Den 3. marts startede vi med TEORIUNDERVISNING og
som vi opfordrer meget til at de deltager i, da dette jo er
grundlaget til at lære at sejle og komme bedst fra start.
Dette foregår hver onsdag eftermiddag og til de starter på
vandet.
Sideløbende med teori har vi SEJLDIPLOMSKOLEN, som
er et rigtig godt redskab til at få ungerne interesseret. Der
findes forskellige diplomer efter sværhedsgrad, som vi bruger flittigt. Det kan f.eks. være forskellige knob, de skal vise
og kan de det, får de et kryds. Når de har bestået og kan
klare alle spørgsmålene, får de udleveret diplomet.
Malene og Thea har taget INSTRUKTØR I uddannelsen i
marts, og Elisabet har taget instruktør II.
Dansk Sejlunion opfordrer stadig undervisere til at deltage
og tage disse uddannelser rundt omkring fra sejlklubberne.
Vi har alle tre haft stor gavn af det, og bruger vores viden flittigt på ungerne.
I april gik vi sammen med Thurø Sejlklub i Svendborg
!
side
svømmehal,
hvor der var en del optimister, som aflagde
SVØMMEPRØVE og øvede sig i at vende en jolle. Thurø

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
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vi højt og helligt, at vi ville lave den til vores rævejagt i stedet.
RÆVEJAGTEN og afslutning på sejlads for C sejlere holdt
vi 22. september.
Der blev lavet FORÆLDREKAPSEJLADS, hvor ALLE de
sejlende forældre skulle smides i vandet bagefter og jeg si’r
jer, det var koldt. Thea løb med sejren.
Vi afsluttede med præmieoverrækkelser og hyggeligt
samvær, hvor vi hver især havde noget lækkert mad med til
et fælles »ta’-selv-bord«.
A- og Ungdomssejlere, samt erfarne B sejlere fortsatte
med at vintertræne til hen i starten af november. Når vi siger
at vintertræne, betyder det, at de sejler udenfor sæsonen.
Fra ca. 1. okt til 15. april. Hvis der vintertrænes er det et
krav, at de er iført tørdragter pga sikkerhed.
Den 24. november holdt vi årets sidste KLUBAFTEN ARRANGEMENT, hvor Karsten Hermansen underholdt os. Efterfølgende havde vi hyggeligt samvær med medbragt mad
til et fælles »ta’-selv-bord«.
Det har været en dejlig sæson med masser af hjælpsomme forældre og som er uundværlige for at få det hele til
at glide på skinner. Tak til ALLE, der har givet en hånd med
og bare »været« der.
Jeg håber på, at kunne være medvirkende til, at der er
flere unge, der får lyst til at sejle i optimistjolle eller andre
jolletyper, da det er vigtigt at få flere i gang med at sejle.
Det er desværre et problem med faldende ungdomssejlere over hele landet, så det prøver vi at gøre noget alvorligt
ved. Vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan i vores afdeling.

e
n
i
l
d
Dea

Det tegner rigtig godt for sæsonen allerede nu i juniorafdelingen med sejlere, der er blevet for store og gamle til Optimistjollen.
I stedet for at stoppe med Optimisten, har de nu valgt at
fortsætte i andre jolletyper, bla. Zoom 8, som er en meget eftertragtet enmandsjolle og er talstærk på kapsejladsbanerne
rundt omkring.
Derfor er planen også at skaffe 2 Zoom 8 joller mere til
startsæsonen for resten af de sponsorede penge vi har. Af
samme årsag, har vi også solgt en piratjolle her i 2011, så
vi kun har den aktuelle flåde, som vi har brug for. Det handler jo om, at have de spændende aktuelle joller til ungerne,
så vi kan holde dem til i Sejlklubben. Alternativet er at de
stopper og det vil være drøn ærgerligt. Man skal jo også
tænke på, at det ikke er ren udgift for Sejlklubben, da de
fleste af vores joller faktisk er sponsorerede gaver.
Næste år ved vi allerede nu, at der bliver behov for et par
fevajoller, som er en tomands jolle. Vi regner naturligvis med,
at vi kan bruge de penge til køb af disse, for de penge vi har
fået ind for andre jollesalg.
Vi er inviteret til at besøge sejlerne på Fjeldebroen til sommer med A og Juniorsejlere for netop at prøve at sejle i Fevajoller. Det glæder vi os til.
Jeg glæder mig MEGET til at starte endnu en ny sæson,
med forhåbentligt endnu flere unger, så vi har nogen til at videreføre Marstal Sejlklub i fremtiden.
Til slut vil jeg sige TAK, for at få lov til at arbejde med alle
de dejlige unger og TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde for året, der gik.

for ballonen nr. 2, 2011 er
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Terrassen er færdig!
Af MARIE KREUTER
Med udgangen af 2010 – og det er helt bogstaveligt talt som
I vil kunne læse om senere – kunne projekt »tilbygning/terrasse« erklæres officielt fuldført!
Det har været en langsommelig og til tider sej proces, og
der var vist ikke mange der rigtig kunne forestille sig det endelige resultat ud fra de tidlige tegninger og billedmanipulationer.

Først blev tilbygningen helt færdig og taget i brug – og
nu er også terrassen færdig og klar til sommeren! Et flot
bevis på hvad der kan gennemføres takket være masser af
frivilligt arbejde.

Hard core arbejdsmænd!

og fandt på denne uriaspost Laurits og Søren igang med at
sætte beslag op på gelænderet, Anker slæbte materialer, og
Tommy lå i læ bag de nys opsatte ruder og satte de sidste
skruer i.
På en høflig forespørgsel hvorfor de dog ikke ventede på
bedre vejr, var svaret at de frygtede repressalier fra foreningen idet de i en letsindig stund havde lovet projektet færdig
i 2010, og de ikke vidste hvorfra de skulle skaffe midlerne til
eventuelle dagbøder.
Kun ildsjæle kan holde varmen på en dag som denne.

Af TORBEN HOLM
Medens året med hastige skridt nærmede sig sin afslutning,
gik jeg en tur langs den kolde og menneskeøde havn og så
til min forundring at der var aktivitet på Sejlklubbens nye tilbygnings tag; 4 personer som var formummet til ukendelighed, baksede med iskolde små skruer, som kun lod sig
indfange med bare fingre, hvilket vejret ikke var til. Min nysgerrighed var vakt og jeg entrede den isglatte lejder til taget,

Formummede arbejdsmænd.
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Netop de frivilliges ihærdige og samvittighedsfulde indsats
har jeg været så heldig at modtage to fine indslag om.

Med rettidig omhu
Af NIS KØRNER
Vores æresmedlem og primus motor
under byggeriet af sejlklubbens nye
»Velfærdsknast« Tommy Christensen,
har lige siden pinsen 2010 lovet at
terrassen nok skulle blive helt færdig
inden årets udgang. I løbet af efteråret blev de sidste brædder lagt på
dørken og trappen, og i november
blev der sat et fint stykke træ på som
gelænder rundt om terrassen og op
ad trappen. Og sandelig om ikke
også plexiglas pladerne blev monteret og den sidste skrue sat i inden
årets udgang, således at alt var færdigt som lovet. Måske skal det lige tilføjes at det sidste job blev udført og
værktøjet pakket sammen nytårsaftens dag kl. 16.00!

Den efterhånden helt færdige terrasse.

Udsigt fra terrassen d. 28. december 2010.

Generalforsamling 2011
Af MARIE KREUTER. Foto: JENS LINDHOLM
Generalforsamlingen d. 12. febr. blev
afholdt med deltagelse af ca. 60 medlemmer. Et ganske flot fremmøde, hvilket også blev kommenteret i Fyns
Amts Avis den følgende mandag med
beskrivelse af Marstal Sejlklub som
værende »livskraftig«.
Det blev yderligere bekræftiget af
årets overskud på 80.000,- kr. og den
megen aktivitet igennem året. Formanden roste sejlklubbens medlemmer for
deres store engagement – både hvad
angår frivilligt arbejde og fremmøde til
klubarrangementer. Meget atypisk var
der dog ikke tilslutning til den efterfølgende fællesspisning – tør en københavner antyde, at gule ærter måske er
ved at gå lidt af mode?
Selve generalforsamlingen blev afviklet i al fordragelighed og bestyrelsen
er uændret for 2011; alle der var på
valg genopstillede – og blev genvalgt.

MARSTAL SEJLKLUB

9

Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
e-mail: post@boyebolig.dk

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Marstal Bageri

Din lokale samarbejdspartner

MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Din lokale samarbejdspartner

Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!

MED GLOBALT OVERBLIK

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33

Statene 7
Statene 7
5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 525970
21 32Ærøskøbing
af +45 62 52 21
MedlemTlf.:
www.deloitte.dk
Deloitte Touche Tohmatsu
www.deloitte.dk

ÆRØ

Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk
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Statene
7
5700 Svendborg Tlf. 63 14 69 00
Ærøskøbing
Tlf.: +45 62 52 21 32
5970
Statene
7
www.deloitte.dk
www.deloitte.dk
5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

32MedlemMedlem
af
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Deloitte Touche Tohmatsu

Touche Tohmatsu
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Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

SØBY VÆRFT AS

AUTO-CENTER

• Alt i Lys
• Køleteknik
• Automatik
• Bolig- og skibs-el

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

EN AFTALE ER EN AFTALE !

EBBES BÅDEBYGGERI
Kirkestræde 17 · 5960 Marstal
tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT
MARSTAL – DANMARK

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17
Middagslukket 12.30-14.00

•
•
•
•
•
•
•
•

Nybygning
Sejlmageri
Reparation
Kran 32 t
Bådhaller
Yacht service
Stor Megin
Diesel - Benzin

Ebbes Bådebyggeri
Marstal Navigations-q

11/01/04

23:16

Side 1

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk
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H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
www.ebbe-marstal.dk - E-mail· ebbes_baadebyggeri@post.tele.dk

• RO BALLONEN
Vores lokal-historiker i ro-afdelingen,
John Kristensen har, via Marstal Søfartsmuseum og Ærø Venstreblads arkiver, fundet frem til, at Marstal Roklub
blev stiftet i august 1940, så vi havde
faktisk et 70-års jubilæum at have fejret
sidste år!
John har lavet en meget flot og omfangsrig historisk dokumentation som
her bringes i forkortet udgave – den
fulde version kan findes på klubbens
hjemmeside:
Bankbestyrer Helge Bøttiger tog i 1940
initiativ til at stifte en roklub i Marstal,
og indkaldte til et møde på Hotel Ærø
d. 11. august 1940.
Formanden for D.F.f.R. installatør
Marius Hansen gav oplysninger af interesse for starten af en roklub. Bøttiger foreslog at man skulle betragte
mødet, hvortil 42 personer havde tilmeldt sig og 33 havde indfundet sig,
som stiftende generalforsamling.
Til bestyrelse blev der valgt:
Bankbestyrer Bøttiger
Ingeniør Nissen
Navigationslærer
Heinesen
Læge Fenger-Eriksen
Guldsmed Åge Hinsch
Radiotelegrafist
Aage Westerlund
Trikotagehandler
Axel Stegmann

30 stemmer
27 st.
27 st.
27 st.
21 st.
20 st.
19 st.

Af den valgte bestyrelse blev posterne
fordelt som følger:
Formand
Viceformand
Kasserer
Sekretær
Rochef
assistent

Helge Bøttiger
Fenger-Eriksen
Fischer Heinesen
Axel Stegmann
Aage Westerlund
Styrmand
Ole Jørgensen
Bådehusinspektør Åge Hinsch
assistent
Harry Jørgensen
Materielforvalter Ivar Nissen
assistent
Ole Wind
Formanden skulle indtil videre fungere
som instruktør.
Kontigentet fastsattes til 5 kroner for
7 måneder (april – oktober) og 1 krone
i 5 måneder. I alt 26 kroner om året.
Det vedtoges at indmelde foreningen i D.F.f.R. og samtidigt ansøge om
et lån fra samme forening til indkøb af
en ny båd med det samme.
Der blev indhentet tilbud på en ny
båd bl.a. i Kolding og Løgstør.

Af JOHN KRISTENSEN

Generalforsamling i Diskontobankens lokale d. 14. september 1940
Man drøftede mulighederne for at få
tilstrækkeligt med både til den kommende sæson. Tandlæge Mortensen
som var til stede, tilbød at låne klubben penge til en ny båd, på betingelse
af at klubben også selv skaffede yderligere en ny båd. Tilbuddet blev modtaget med tak, lånet skulle afdrages
med 300 kroner årligt og forrentes med
en almindelig bankrente.
Klubben havde købt en gammel båd
i Ristinge, og lånt en ældre båd af Nyborg Roklub.
Der var enighed om at købe en
ældre båd (4-åres inrikker) af Århus
Dameroklub til en pris af 250 kroner,
incl. årer. Der skulle indkøbes yderligere en brugt båd, og skulle dermed
investere ca. 600 kr. i brugte både. Der
regnedes med en investering på i alt
3800 kr. til de 3 brugte og 2 nye både.
Pengene blev fremskaffet med lånet
af Tandlæge Mortensen på 1000 kr.. Et
lån fra D.F.f.R. på 1600 kr. og et beløb
på 1450 kr. skulle tilvejebringes ved et
kortfristet lån i Diskontobanken mod
kaution af medlemmerne af bestyrelsen. Tandlæge Mortensen og Westerlund tog forbehold for kaution, idet de
ikke viste hvor længe de blev i byen.
I sæsonen 1940 blev der roet 4135
kilometer heraf 827 styrmandskilometer.
Aage Mathissen var topscorer med
238 kilometer, heraf dog 52 som styrmand.
På et fællesmøde med sejlklubben
d. 3. oktober 1940, blev der fra denne
udtrykt ønske om et samarbejde mht.
de af roklubben påtænkte arrangementer for vinteren 1940-41.
Medlemmerne af de respektive foreninger fik tilsendt et brevkort med vinterens program.
På grund af fravær af 3 medlemmer
var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig
på mødet d. 11. december 1940, men
man enedes om at anbefale de fraværende medlemmer at købe det af Hans
Knudsen, Svendborg, ejede hus ved
Marstal Havn. Ligeledes ønskede man
at købe en brugt båd med årer fra Fredericia Roklub for 300 kr.. Huset var tilbudt for kr. 950, men man ville forsøge
om det kunne fås for 800 kr., med afdrag på 200 kr. om året.
Spørgsmålet om at optage damer i roklubben blev frembragt af formanden.
Hvis der var flertal for at optage damer,
var det praktisk, så hurtigt som muligt
at få en dame på instruktionskursus.

Beslutningerne skulle tages i forbindelse med andespillet d. 18. december.
Den 18. december vedtoges det at:
– optage damer i roklubben (anbefales til generalforsamlingsbeslutning).
– De 2 nye både får navnene »Neptun« og »Grollen«.
– Huset købes for 950 kr., som afdrages på 4 år.
– Båden fra Fredericia købes for 300 kr..
Formanden berettede på
generalforsamling
d. 25. januar 1941 bl.a.:
»Medlemstallet har i de forløbne måneder været gennemsnitligt 55 aktive. Af
passive har vi 50 medlemmer. Det vil
glæde os meget, såfremt folk, der har
interesse for rosporten, ville tegne sig
som passive medlemmer.
Af klubbens statistik kan jeg anføre,
at der blev roet 165 ture eller 827 km.
Det højeste antal km. en enkelt roer har
roet er 290, men i betragtning af det
sene tidspunkt, vi startede på, og det
dårlige vejr vi havde i september, må
det betragtes som meget fint.
Med hensyn til materialet kan jeg
oplyse, at vi ved begyndelsen af næste
sæson vil have to langtursbåde og 3
ældre 4-åres både, og vi får muligvis
yderligere en brugt 2-åres båd.
Af sammenkomster har vi haft vor
propagandaaften og vort andespil, som
begge blev arrangeret sammen med
Marstal Sejlklub.
Begge fester forløb udmærket, og
rent økonomisk må vi vist også være
tilfreds med resultatet, selv om det
også kostede os en bagatel. Ved filmfremvisningen medvirkede montør Marius Hansen, Nyborg og Dr. Skalkam,
Marstal, og vi har al god grund til at
sige de 2 herrer tak for deres medvirken. Også Sejlklubben har fortjent en
tak for det gode samarbejde i det forløbne år og for klubbens villighed til at
hjælpe os med husrum den første tid.«
Forårets standerhejsning blev holdt
søndag d. 5. maj. En forsamling på 200
mennesker sang Kong Christian stod
ved højen mast. Borgmester Frederik
Hansen holdt en tale, hvorefter han
døbte 2 nye både »Neptun« og »Grollen«. Efter at de nye både var blevet
afprøvet i havnen, samledes ca. 100
mennesker til kaffebord på Sommerlyst. Der blev her holdt en »lang række
taler«.

MARSTAL SEJLKLUB

11

Stean Møller
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SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL
SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

Vi støtter
– også
SPORTEN...

TLF. 62 53 12 71

FAX 62 53 29 13

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN
FOUNDED 1907

KONGENSGADE . 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 10 48 . FAX 62 53 11 48

MARSTAL

Vi har cykeludlejning på Marstal Havn
ca. 100 meter fra færgen langs havnen.
Åbent: Hver dag (også lørdag/søndag)
kl. 10.00-11.00 eller tlf. 62 53 14 77

Leje af byens bedste
festlokale (150 m )

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat
med Dankort.

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning
v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-14
Sønd. lukket

2

– MARSTAL SEJLKLUB –
Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06
VESTERGADE 30 B · MARSTAL · TLF. 62 53 10 02

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Murermester
Christian Grønne
Egehovedvej 7 · Marstal

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Tlf. 62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER
Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE.
TELEFON DAGLIG FRA KL. 08.00-17.00

62 53 31 00
MARSTAL
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25
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Der var konstateret 2 revner i bordene på »Grollen«, en af de nye både.
Skaden var af fagfolk betegnet som en
fejl i træet, således at der ikke skulle
kunne lægges klubben noget til last. At
den ikke var opdaget før skyldtes, at
den til dels var dækket af lak. Man har
været i kontakt med bådebygger Paulsen i Løgstør vedr. skaden på Grollen.
Bådebyggeren vil besøge klubben ved
sæsonens afslutning.
Bestyrelsesmøde d. 24. juni 1941
Der er 4 medlemmer som har meldt sig
ud. Én udmeldelse accepteres pga.
personens kaotiske økonomiske forhold. Til de 3 andre blev der »konciperet« en skrivelse, med meddelelse om
at udmeldelse ikke kunne finde sted
midt i en sæson.
Niels Bagers styrmandsstatus bliver
inddraget fordi han, trods advarsel, har
været styrmand på en »blandet båd«
(damer og herre). Suspenderingen skal
gælde til august, og kun særlige omstændigheder gør at der ikke foretages
yderligere.
»Dan« skal repareres og »Sonja«s
åregange skal efterses. Der blev indkøbt bord og stole til klublokalet for 21
kroner og 30 ører.
Der blev afholdt svømmeprøve ved
Erikshale. 22 damer og herrer deltog
og alle bestod prøven, som gik ud på
at svømme 300 meter, hvilket fordres
for at kunne deltage i langture. Som
kontrollant fungerede guldsmed Hintz
og bankbestyrer Bøttiger.
Søndag d. 13. juli 1941 er alle bådene
på tur til Skovballe. Sejlklubben er inviteret med, men da der ikke er brændstof til motorbåde, var der ikke stor
deltagelse fra sejlklubbens medlemmer.
D. 4. august 1941 drøftes forberedelserne til kaninfest. Man vil også arrangere lokal kaproning.
Man søger at få en instruktør fra
D.F.f.R. til at komme og give vejledning
i kaproningstræning, idet det er klubbens hensigt at deltage i kaproning.
Danmark har været besat i 1½ år og
de nationale følelser vækkes så småt i
folk. Sammen med en række andre
foreninger var roklubben med til at arrangere Danmarksaftener rundt på
øen, bl.a. i Logen i Marstal. Ved et af
møderne taler redaktør Helweg Larsen
om Danmarks og Nordens skæbne og
fremtid, hvorefter der er kaffebord.
Publikum medbragte kongesangbogen, entre; 50 øre.
Møde med sejlklubben d. 15. november 1941.
Sommerfesten planlægges. Hans

Mahlen skal levere musikken og maler
Orth skal stå for udsmykningen.
Det vedtages at lade Frk. Chr. Friis
deltage i instruktionskursus i København. Hvis hun ikke kunne, skal Eva
Krull tage over. Det blev Eva Krull som
skulle på kursus, men pga. af den
usædvanlig kolde vinter i 1942, kom
kun ikke af sted, hvilket bestyrelsen
udtrykte forståelse for.
Ved andespillet på Hotel Danmark kort
før jul, blev der afsluttet med nationalsangen Der et yndigt land og et længe
leve for gamle Danmark. Derefter
kunne folk famle sig hjem gennem det
mørklagte Marstal, eventuelt med et
hvidt bind på deres frakkeærme.
Generalforsamling d. 7. februar 1942
Efter at der var kommet damer med i
klubben, var medlemstallet steget til
75 aktive og 100 passive.
Der havde i 1941 været over 200
fremmede roere på besøg.
Klubben modtog et beløb på 200 kr.
fra Marstal Sparekasse, fra Marstal Kommune 250 kr., fra købmand Chr. Jensen 100 kr., samt 100 kr. i diverse småbeløb. Klubbens regnskaber ser optimistiske ud, og Bøttiger takker kasserer Heinesen for hans store arbejde for
klubben.
Roklubben er særdeles aktiv i kolde
krigsvintre og dens aktiviteter fylder
godt i avisernes spalte. Det vil blive
monotont at læse om alt hvad jeg er
stødt på, men vi skal lige have denne
oplevelse med.
Fredag d. 27. februar 1942: Marstal
Roklub havde i aftes arrangeret en kanetur gennem Bakkerne, Ronæs og
Katteskoven til Sommerlyst hvor der
blev serveret æbleskiver og punch. Der
var 6 kaner. Afgangen fandt sted fra
Marstal Torv ved godt 8-tiden. Der deltog 36 medlemmer i turen og de knaldfrøs, da temperaturen var -12 grader.
Klubbens reglement var til for at blive
overholdt, og overtrædelser resulterede i omgående påtale eller sanktion
fra bestyrelsen. Vi har set at der omgående blev slået ned på sejlads med
»blandet« mandskab. I juli måned var
der dramatik. En 4-åres båd havde
været i Ærøskøbing og kom først hjem
efter mørkets frembrud, hvilket var forbudt. Den »ansvarshavende« styrmand
Knud Rasmussen og resten af besætningen blev idømt karantæne. Straffen
blev meddelt pr. postkort med teksten:
Da De har overtrådt reglementet på
en tur til Ærøskøbing d. 1 ds. meddeles
det Dem herved, at bestyrelsen har
udelukket Dem fra deltagelse i roning
indtil d. 12.07. då. Incl. (og som ansvars-

havende styrmand indtil d. 19.07. incl.).
Der blev ophængt plakat i klubhuset
med samme tekst, og 6 medlemmer
skiftes hver dag, til at være på inspektion i klubhuset mellem kl. 7 og 8.
Søndag d. 29. august var der kaproning med efterfølgende kanindåb ud
for Sommerlyst. Roere fra Svendborg
og Fåborg skulle dyste mod Marstals
elitehold, Marstallerne vandt. Der var
bal på Sommerlyst om aftenen, entreen var 1 krone.
Båden der drev til havs
Den 13. september var en ny båd med
A. Kromann som styrmand, på langtur.
Ved Græsholm drev båden fra land og
besætningen sprang i havet og forsøgte at indhente den. Da de jagtende
svømmere var ca. 200 meter fra båden, blev den taget på slæb af en forbi
sejlende båd. Besætningen tændte bål
på holmen og blev derefter taget med
af en hjemadgående lystbåd. Bestyrelsen var også blevet underrettet om, at
besætningen havde brugt teltet som
sejl, samt at man havde haft gevær
med. Det foreligger ikke noget om
hvorfor båden blev slæbt hjem.
Besætningen blev idømt 1 uges karantæne og styrmanden yderligere retten til at føre båd indtil d. 1. oktober.
Dommen blev publiceret ved opslag
i klubben, og det blev betonet at det
var forbudt at bruge sejl på bådene,
samt at disse ikke måtte bruges til jagt
og fiskeri.
Det »nye« klubhus som er købt af Hans
Knudsen, Svendborg (Lorents Hansens tidligere værksted), lå på Havnepladsen nedenfor Møllergade, ved
siden af kulpladsen. Der er bl.a. blevet
installeret toilet og bad samt et skab
med 45 rum. I november gøres håndværkerregningerne op. Regningerne er
i god overensstemmelse med de afgivne tilbud bortset fra snedkerens;
han har dobbelt op.
På Generalforsamling d. 10. februar
1943 berettede formanden om en meget aktiv sæson. Der har været roet
meget, og turene går nu bl.a. både til
Svendborg og Skovballe. Man havde
igen modtaget donationer fra Marstal
By, Landsognet og Marstal Sparekasse.
Frk. Christine Friis har endnu ikke været
på rokursus i Danske Studenters Roklub, men har nu fået en termin fra 11.17. april. Der forsøges at etablere roning for de unge mellem 14 og 16 år,
man skulle selvfølgelig kunne svømme
300 meter. Der uddeles ikke sølvårer
dette år. Den stadig aktive Erik B. Kromann har roet 151 km.
(Fortsættes i næste nummer)
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STAFETTEN

Næste skribent, der bedes indsende sit bidrag til Ballonen er;

Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål,
at få nogle forskellige personer til at yde et bidrag til bladet.
Hvad man vil skrive om er helt op til én selv –
det er frit slag.
Det kan være tur- og rejseberetninger – nye
såvel som gamle, betragtninger vedrørende sejlklubben, og dens fortid/fremtid, oplevelser på
havneområdet, sømandshistorier, spændende
kapsejladser, gør-det-selv projekter på båden
eller noget helt andet så længe det holder sig
indenfor emnet sejlads/sejlklub.

ALLAN JON SYDTOFT
Allan er sejlsportsmand til fingerspidserne – og uddannet navigatør fra Marstal Navigationsskole. Allan har været aktiv i Marstal Sejlklub siden han
kom til øen; først gastede han på Søren Herreborgs Impala 30, hos Kalani
Døstrup og hvem der ellers manglede en dygtig og flittig gast. Nu har han
så fået fod på eget dæk med købet af X-79’eren ’maXpress’ og har – trods
sit travle job hos Esvagt – fundet tid til at vinde en enkelt aftenkapsejlads.

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne.
I dette nummer følger vi Anna Groth Grube’s lovende fortsættelse på en sejlerkarriere der startede i Marstal Sejlklub – dels i familiens sejlbåde/joller, men også i optimist-/juniorafdelingen.
Det er en beretning, der er særdeles aktuel med
tanke på den evige diskussion om optimist-/juniorafdelingens problemer med at fastholde de
unge sejlere.
Mange af de unge stopper ikke pga. manglende
interesse, hvad man kan læse om i Anna’s beretning, men fordi ønsket om uddannelse og
andre udfordringer nødvendiggør en flytning til
de store uddannelsesbyer.
Her dukker de så op i større sejlklubber og er
særdeles velkomne grundet den solide ballast
og træning de har med fra vores optimist- og juniorafdeling.

(OBS – Vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til
at skrive, hvis det er dem meget imod,
blot skal vi snarest have det at vide, så vi
kan udpege en ny. Men selvfølgelig ser vi
helst, at den udpegede person tager udfordringen op, så vi i fællesskab kan skabe
et varieret og interessant blad).

En beretning fra Øresund
Af ANNA GROTH GRUBE
Opfordringen fra Marie Kreuter gav anledning til et tilbagekig på mine sejladsaktiviteter i de sidste par år. Der er
sket meget siden 1998, hvor jeg var
forsidepige i Ballonen og den gang sejlede piratjolle i Marstal Sejlklub.
Introduktion:
Min tid i Marstal Sejlklub gjorde at jeg
blev inspireret til fortsat sejlads og da
jeg kom til Roskilde begyndte jeg at
sejle Match Race i J22 der bevirkede
at mit sejlernetværk og mine sejlerkundskaber blev udvidet betydeligt.
Det blev til flere grade 4 og 5 stævner (klasse niveau) bl.a. sammen med
Monica Fabricius, Sonja Lind og
Anette Rossing som gaster. Mit kendskab til reglerne i Match Race var begrænset, så det blev også til en del
sorte flag til at starte med. Et sort flag
betyder at den identificerede båd er
diskvalificeret, og matchen er afsluttet
og vundet af den anden båd.
Derudover blev jeg gast hos Morten
Scheel Nielsen i H-båd og deltog bl.a.
i VM i 2006 i Marstrand. Dette stævne
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var domineret af en let vind fra skiftende retninger, store bølger og strøm
krydret med en heftig gang regn- og
tordenbyger.
Så udover at det stærke felt af dygtige sejlere krævede fuld koncentration
medførte de meteorologiske forhold at
der var rigeligt at holde øje med ude på
kapsejladsområdet.
I efteråret 2007 begyndte jeg at sejle
Match Race i DS 37 i Skovshoved. Det
har været med skiftende rorsmænd/
besætning bl.a. med Josefine Rasmussen, Trine Abrahamsen, Rune Andersen og Team 1000fryd, hvor Mette
Jepsen var ved roret.
I den forbindelse har jeg sejlet en del
grade 3 og 4 stævner samt enkelte
grade 2 stævner på Sundet. Derudover
er det også blevet til efterårstræning og
vintertræning i Farr40’eren. Det var dog
til tider ret koldt og glat på dækket i
frost med en hård vind fra nordøst. Den
samme sommer var jeg også med Lars
Jepsen i »Valborg« til DM i Molich X.
I foråret 2009 blev jeg kontaktet af
Rasmus Knude, Mikkel West-Nørager

Match Race, Roskilde 2006, Grade 4
stævne – med Monica Fabricius og
Sonja Lind som gaster.
manglede en gast til tirsdagssejladserne i Hellerup. Det er siden blevet til
et lidt længere varende bekendtskab
med klassen og jeg deltog bl.a. i Århus

Århus Festuge Cup med Henning Frenzel, GER, ved roret. Stævnet bød på flot
vejr og enkelte kumulusskyer.

Efterårstræning på Farr40.
Festuge Cup d. 4 til 5. september 2010
med Henning Frenzel, GER, ved roret.
Dette stævne bød på enkelte flotte kumulusskyer med en svag til jævn vind
mest fra omkring nord og vi endte på
en flot første plads trods vi undlod at
sejle en enkelt sejlads.
Beretning:
Årets sidste stævne blev Thiele Cup,
som blev sejlet i CB66 udfor Rungsted
Havn med Mikkel West-Nørager ved
roret. I dagene op til lovede vindprognoserne en hård vind til kuling fra
sydøst. Dette kom til at holde stik.
Thiele Cup blev afviklet i et forrygende
blæsevejr og med krappe bølger på
mere end 1.5 meter, hvilket må siges
at være stort for Sundet.
Der var mødt flere danske og svenske besætninger op, men flere valgte
fra start at blive på land, så vi var 4 besætninger fra CB66 klassen som stævnede ud mod kapsejladsområdet.
Vi var den sidste båd der kom ud af
havneindsejlingen. Pga. lavvande kunne vi ikke sænke kølen, hvor bådene
blev kørt i vandet og dette gav anledning til kø ved slæbestedet.
Vi opdagede hurtigt at starten var

gået. Derfor blev der hevet ind til halvvind og vi nåede at komme over startlinjen inden for 2 min.
Første kryds gik først lidt træt, vi
havde ikke fået trimmet sejlene ind og
de krapper bølger slog det meste af
farten ud af båden. Det var første gang
midtergasten var om bord, så lænse
benet skulle snakkes igennem inden
topmærket. Ved topmærket var vi
kommet godt op i feltet og bovsprydet
blev hevet ud. På trods af en god arbejdsindsats fra den ny tilkommende
gast tog et vindstød gennakeren ud i
vandet og kort efter havde vi et drivanker under kølen. Resten af første sejlads gik med at bjærge gennakeren og
en tur ind i havn. Her blev gennakeren
pakket til næste sejlads og der blev
spist en energibar eller to. Bjærgningen
havde taget på kræfterne og hel tør var
vi ikke længere. På trods af første sejlads var humøret højt da vi gik ud igen.
Her mødte vi den eneste svenske besætning tilbage på banen. Den var på
slæb efter en følgebåd. Senere fik vi at
vide at rorpresset var blevet for stort.
Glasfiberen kunne ikke længere holde
beslagene til roret på plads.
Anden start gik i gang, vi var to
CB66, en Melges 24, to J80’er og fire
Luffe 37 tilbage på banen. Starten var
ikke noget at prale af, det kan gøres
bedre, men CB66’erne fulgte godt med
Melges og J80’erne. Ved topmærket lå
vores modstander med Michael Casparij ved roret et godt stykke foran resten
af feltet. Ingen valgte at sætte gennaken eller speederen så første læseben
forløb efter forholdene roligt.
Undervejs på op krydset gik diskussionen på hvorvidt der skulle sættes en
gennak eller ej. Efter at gennakeren
havde været en tur under kølen og
man efterhånden var mere våd end tør,

var motivationen for at sætte gennakeren begrænset. Alle var enig om at en
tur i det kolde vand ikke kunne opveje
den evt. yderligere fart der kunne opnås med gennakeren. Derfor besluttede vi ikke at sætte gennakeren.
Ved topmærket efter andet kryds
var der ikke rykket det store på placeringerne og vores modstander lå stadigvæk foran resten af feltet. Dette
ærgrede os en del, men da vi så vores
modstander sætte gennakeren og fløj
af sted, måtte vi erkende vores nederlag. Dette viste sig dog at være lidt for
tidligt.
Halvvejs nede af banen kunne glasfiberen omkring beslagene til roret ikke
længere holde til presset, i vores modstanders båd. De mister styringen og
kort efter ser vi dem ligge i vandet og
kæmper med at få gennakeren ned.
Da vinden er tiltagende og bølgende
krappe besluttet skipper sig for at ændre kursen og komme vores modstander til hjælp. Da vi når frem, har de
imidlertid fået gennakeren ned og er
kommet op båden. Der er ikke det
store vi kan gøre. Vi sejler derpå med
en fin agten for tværs over mållinjen og
vinder stævnet med en førsteplads i
anden sejlads.
Nogle ville nok mene det ikke var en
fair førsteplads vi besteg, men det er
også så vigtigt som sejler at kunne erkende hvornår man ikke har kræfterne
og hvornår man presser sit grej for
meget!
Sæsonen 2011 kommer til at byder
på endnu flere stævner i CB66 klassen
med Mikkel Kidmose og Mikkel WestNørager ved roret. Det bliver primært
Nordic League stævner, som bl.a. vil
bringe os til Marstrand, Stockholm og
forhåbentligt Kieler Woche.
Derudover byder det måske på VM i
J80 i Dragør med SLAM pigerne, hvor
jeg har trådt til flere gange og senere
er blevet fast gast.
Og mon ikke, der i løbet af sommeren, også bliver plads til en tur på
Bredningen i Piratjollen, som er et af
de bedste sejlsteder jeg kender.

En tur i Piratjollen med Claus Jørgen
Grube på vej ud på Bredningen.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2011
VINTER/FORÅR
◆ 19. marts:
Kranfolkene tørner til
◆ 23. marts:
Start sejlads A+Juniorsejlere
◆ 31. marts:
Flydebroerne kommer I vandet
◆ Marts/april:
Svømme-/kæntringprøve i Svendborg
◆
◆
◆
◆
◆
◆

2. april:
3. april:
4. april:
28. april:
10. maj:
Maj:

Svømmehal
Oprydning
Standerhejsning
Ro-sæsonen starter
Start sejlads C+B sejlere
Start aftenkapsejlads
Tur til Fjellebroen for OptimisterJuniorsejlere

SOMMER
◆ 27-29 maj:
◆ 11. juni:
◆ 18. juni:
◆ Juli:
◆ 12.-14. aug.:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Harmonika-festival
Pinsetur
Ærø Rundt
Sommerlejr for Optimister/Juniorsejlere
Birkholmstur/Ærømesterskab for
Optimister/Juniorsejlere
19.-21. aug.: DM for Ylva?
20. sept.:
Sidste aftenkapsejlads
24. sept.:
Rævejagt/standerstrygning
3. dec.:
Kranen rigges af
4. feb. 2012: Sommerfest
11. feb. 2012: Generalforsamling
15. april 2012: Standerhejsning

BAGSIDEFOTO

Marstal Roklubs stiftende og første bestyrelse. Fotograf ukendt, september 1941.
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