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

Optimistjoller – og optimister – under sejlads søndag d. 4. marts 2012 på Marstal’s Titicaca-sø*
alias fjernvarmens ny damlager på Nørremarken.
*Titicaca-søen ligger i Andesbjergene på grænsen mellem Peru og Bolivia. Vandoverfladen ligger 3800 meter over havet,
hvilket gør Titicaca til jordklodens højest beliggende og største sø. Kilde; www.wikipedia.org
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Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv
weekendens drink, kr. 25,- /
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Online bordbestilling:
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Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Så skriver vi 2012 og året er godt i gang, således er to store arrangementer allerede historie, nemlig sommerfesten den 4. februar
og generalforsamlingen lørdagen efter.
Sommerfesten var et brag af en fest, hvor 168 gæster havde en
forrygende aften med god mad, sommerfest revy og dans til godt
ud på natten. Og at klubben så i år har tjent lidt på festen gør det
kun bedre.
Ved generalforsamlingen den 11. februar var
der mødt ca. 55 medlemmer op, og den blev
afholdt i rimelig ro og orden. Boye Kromann
valgte efter 30 år i bestyrelsen at takke af og
han blev erstattet af Lars Kjeldgaard.
Under den efterfølgende konstituering blev
der rokeret således at Nis Kørner overtog
Boyes tidligere erhverv som sekretær og Lars
afløste Nis som næstformand, alle andre poster forbliver som før.
Under generalforsamlingen valgte vores festudvalgsformand Marianne også at takke af, desværre blev der ikke fundet en erstatning. Så for øjeblikket er posten ledig, det er i sagens natur en
temmelig vigtig post for klubbens arrangementer, så skulle der
være en der har lyst til at være tovholder ved diverse arrangementer må de endelig sige til, posten behøver ikke være så krævende
hvis der er mange i udvalget til at bakke op.
Efter generalforsamlingen havde Marianne lavet gule ærter og vi
var ca. 40 der nød godt af det. Under middagen blev pokalen der
hvert år gives til et medlem der yder en særlig indsats for klubben.
Normalt uddeles den i forbindelse med rævejagten i september,
men da jeg ikke var med der, valgte vi at flytte uddelingen her til
generalforsamlingen.
Pokalen gik i år til Leif Østlund, der som formand for ro-afdelingen yder en kæmpe indsats, hvilket blandt andet resulterer i afdelingens gode sammenhold samt det meget
høje aktivitets niveau.
Klubben har en del vedligeholdelsesarbejder
der skal udføres i den kommende tid, der
skal blandt andet males hvidt udvendigt, entreen skal males, lamperne i salen skal renoveres eller udskiftes, de blå døre i salen
skal males (meget gerne i en anden farve), derudover skal vi have
lavet ny garage eller carport til vores »nye« traktor, noget af det
kan vi nå i forbindelse med forårsrengøringen andet vil der blive
kaldt ind til og her håber jeg på lige så stor hjælpsomhed fra jer,
som i plejer at give.
Her i skrivende stund er foråret så småt ved at kigge frem, og inden
længe summer det af liv på pladsen, og en ny sæson begynder.
Med disse ord ønsker jeg alle et godt nytår og en god sæson.

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.

DEADLINE

Udlejning:
Marianne Sylvestersen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.
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Marstal Sejlklubs generalforsamling
d. 11. februar 2012
Formandsberetning af MICHAEL HANSEN
(Med en vis redaktionel frihed er årsberetningen lettere forkortet – dog undtaget afsnittet, hvor redaktør og distributør/webmaster roses...)
Nytårsfrokost
Året var ikke ret gammelt før den første
aktivitet fandt sted; 29. januar blev der
afholdt nytårsfrokost. Det var et forsøg
på at få noget i gang om vinteren det år
hvor der ikke er sommerfest.
Festudvalget havde lavet traditionel
julefrokost og dertil øl og snaps og så
kan det jo ikke fejle, Ca 40 medlemmer
deltog, og det var en succes.
Oprydning
Lørdag 2. april var der oprydning i og
omkring klubhuset. Vejret var flot og
der var mødt ca 40 medlemmer op.
Der blev luget og fejet, men opgaven
er mere overkommelig eftersom at haveudvalget løbene holder det nede.
Der blev malet på øst gavlen, roerne
fik repareret pontonbro og ryddet op i
deres lokaler, det samme gjorde optimisterne.
Hen over middag begyndte det hele
at ligne et klubhus igen, og vi sluttede
med røde pølser og en håndbajer.
Standerhejsning
Søndag 3. april 2011 kl. 10.00 blev
stander og Dannebrog sunget til tops.
Formanden holdt en lille tale og vi fik
et glas portvin, efter de tre gange leve
gik alle indenfor; ca 80 var mødt op og
arrangementet forløb som det plejer
med en silde- og en pølsemad.
Kran-/plads udvalg
Vores flittige kran-/plads folk kører som
sædvanligt på med krum hals, når sæ-

Foto: Jens Lindholm.
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sonen for i og optagning står på. Fyns
Kranservice har atter certificeret kranen og alt løftegrejet.
I efteråret (17. september), havde vi
oprydning på pladsen; vi havde lånt
havnens to buskryddere og klubben
har selv investeret i en – der blev fyldt
en container med haveaffald, meget af
det var fra de livligt voksende brombærbuske. Planen må være at vi skal
prøve at holde det nede, for det er et
djævelskab.
I forbindelse med kran-/plads udvalget skal nævnes, at et trofast medlem
der i mange år har slidt på pladsen
både forår og efterår er blevet pensioneret. Nej, det er ikke en person, men
traktoren... Der er nemlig købt en ny
brugt traktor; den er større og stærkere. Udskiftningen skyldes at udgifterne ved at holde den gamle kørende
var blevet alt for store.
Vi har endnu ikke fået vidunderet
hjem, men den skal nok være klar til
foråret – der skal i øvrigt bygges ny garage til den, da den er for stor til den
eksisterende.
Klubhuset
Der er kommet ny udsmykning i form
af Jens Lindholms fotografier.
Der er investeret i nyt komfur, da vi
har måttet erkende at det gamle, som
ikke en gang var så gammelt endda,
var købt for billigt og ikke kunne overkomme de store gryder i længden –
elektronikken var simpelthen smeltet
inden i.
Der har atter været pizzeria i klubben i de tre sommermåneder, og jeg
er af den overbevisning at det gavner
både klubben, medlemmerne, byen og
turisterne. Dette gentager sig også i år.

Ja, faktisk kommer han tidligere og har
fået lov til at stille en vogn op på pladsen med henblik på salg af pizza ud af
huset i maj måned.
Der har været rimelig godt gang i
udlejningen med 22 udlejninger, hvilket
er meget normalt.
Sejladsudvalget
Den 3. maj havde sejladsudvalget indbudt til indledende orienteringsmøde
om den kommende sæson og 10. maj
begyndte tirsdags-sejladserne så og
strakte sig frem til den 20. september.
Der blev gennemført 12 sejladser og
aflyst 4.
I alt 19 både deltog fordelt over året,
2 mere end sidste år og vinderen blev:
Ebbe i folkebåden, Mogens Madsen
blev nummer 2 i Knarren og på 3. pladsen kom Jan Møller i BB 10 meteren
Pinseturen gik i år til Fjællebroen, 8
både deltog. Der blev grillet udenfor
klubhuset, men der var dækket op indenfor, og efter hvad jeg har hørt var
det et godt arrangement.
Ærø Rundt foregik 18. juni og 18 både
deltog, hvilket er en lille tilbagegang,
men alle gennemførte. 7 af de 18 både
var fremmede og der var dækket op til
100 personer til morgenmad i klubben,
og det var en god sejlads med frisk luft
og byger. Overalt vinderen blev en
Folkebåd fra Sydlangelands Maritime
Efterskole
Rævejagten lå traditionen tro den
sidste lørdag i september; i år den 24.
september. I alt 37 både var mødt op
og havde en herlig dag på vandet, hvor
vejret i år var meget nær perfekt med
lidt vind til sejlene og ikke for meget for
motorbådene.
Efter sejladsen og inden aftenens

festligheder blev standeren strøget i
behørigt selskab med en enkelt Riga.
Alt gik efter planen og ca. 90 der
deltog i festlighederne om aftenen,
hvor Kim spillede op til dans.
Festudvalget
Har i årets løb stået for klubbens fester
og arrangementer, bla. nytårsfrokost,
generalforsamling, oprydning, standerhejsning, Ærø Rundt, fællesspisning
efter sidste kapsejlads og Rævejagten.
Udvalgets medlemmer med Marianne i spidsen har som sædvanlig sørget
for at det hele har kørt på skinner.
Ballonen
Jeg tror ikke der er mange foreninger
der har et klubblad der når ballonen til
sokkeholderne, jeg har set dem fra de
omkringliggende klubber og de gør i
hvert tilfælde ikke.
Nuvel det er ikke gratis, men som
det senere vil fremgå af regnskabet er
Marie på rette vej med udgifterne og
indtægterne.
Tak til redaktøren Marie og tak til distributøren Torben.

Hjemmesiden
www.marstalsejlklub.dk ved web master Torben Bundgaard.
Hjemmesiden lever og er konstant
opdateret. Knap er vi fortøjet efter tirsdags-sejladserne før man kan læse resultaterne på hjemmesiden.
Torben yder en stor indsats og hvis
I ikke har besøgt siden vil jeg opfordre
jer at gøre det – der arbejdes på at lave
det sådan at man kan melde sig ind i
klubben via hjemmesiden.
Haveudvalget
Haveudvalget har igen i 2011 holdt
vores arealer udenfor klubhuset i fineste stand.
Bøje har af helbredsmæssige årsager trukket sig fra posten og således
står Helge Morsø nu alene.
Harmonika Festival
Harmonikafesten, der afholdes af Ærø
Folkelige Musikforening, fandt sted fra
27.-29. maj og var som sædvanlig atter
en succes. Igen i år gav musikforeningen sejlklubben en flot donation; nemlig 12.000 kr. for leje af bådepladsen og

klubhusene, hvilket vi selvfølgelig takker meget for.
Undervisning
Vi havde igennem vinteren 2010-2011
et hold til duelighedselever til undervisning her i klubben.
10 bestod prøverne og var færdige
den 13. maj.
Såvel elever som lærer, med Christian Arnold i spidsen var vist tilfredse
med forløbet.
Flagsætning
Igen fik vi sat både Dannebrog og de
andre flag i sommersæsonen – det er
med til at pynte og skabe liv på havnen.
Afslutning
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden
til at takke alle, der har gjort en indsats
for Marstal Sejlklub i det forgangne år,
og håber selvfølgelig, at de også er friske til en ny tørn i de kommende år.
Jeg vil takke alle klubbens sponsorer, der har støtte med gaver m.m. i det
forgangne år.

Hvad kan vi gøre
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank
Få et økonomitjek i Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig, så du får
mere ud af dine penge? Hvis du vil
spare penge på alt det daglige?
Eller for at få din økonomi til at hænge
bedre sammen?

Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et
økonomi-tjek.

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg

9548.0112

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk

I Sydbank Marstal får du en personlig
rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
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Sommerfesterne er ved at have kult-status
Af NIS KØRNER - Fotos: TOMMY CHRISTENSEN
Nordea Banks filial i Kongensgade i Marstal har i sit korte liv
her i byen ikke oplevet en kundetilstrømning så stor som
det skete torsdag formiddag den 19. januar. Anledningen
var ikke at der var sat en ny aktie til salg eller det var blevet
muligt at indskyde penge på en speciel højrente konto. Nej,
anledningen var at billetterne til sejlklubbens sommerfest
blev frigivet! Ved bankens åbningstid kl. 10.00 var der lang
kø på Kongensgade foran banken, og inden de travle bankansatte kunne holde frokostpause kl. 12.00 var der stort set
udsolgt. Jo, sommerfesterne er ved at have fået kult status;
folk vil simpelthen ikke gå glip af denne storslåede aften,
der kun afvikles hvert andet år.
Og 2012 udgaven »Sommerfest i Texas« blev ingen undtagelse. Rammerne og forberedelserne havde været stort
set de samme som de sidste mange år, hvor alle de gode
kræfter endnu engang var klar: Heine Hestoy stod i spidsen
for revyholdet, og havde selv skrevet langt det meste af manuskriptet og sangene. Søren Vestergaard havde stået i
spidsen for kulissemalerne, formanden og nogen af hans
undersåtter klarede indkøb, økonomi og mange andre praktiske ting, Marianne Sylvestersen og hendes festudvalg klarede borddækning og festsalen, Erik Kromann leverede
radioavisen, danseorkesteret med den søde sangerinde
Sofie Lundtang i spidsen, sørgede for kanon stemning fra
start til slut, Jan Laursen i køkkenet sørgede for en dejlig
menu, der blev serveret af nogle kvikke HF-søfart elever,
Baren var bemandet med tre gæve knægte, der var kvikke
til at få langet noget over disken – og endelig skal der, ud-
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over dem jeg har glemt, nævnes oprydningsholdet dagen
derpå, som på formidabel vis fik klaret det lidet attraktive
oprydnings job uden at kny.
Klokken 18.30 lørdag den 4. februar blev dørene slået op,
og der skulle ikke lukkes ret mange af de 170 gæster ind, før
den umiskendelige sommerfest stemning holdt sit indtog.
Alle var i strålende humør og rigtig mange også flot udklædte. Der er også dem der klarer den med en ternet
skjorte og en lille klud om halsen, så ligner man en cowboy.
Da gæsterne var på plads, gik formand Michael Hansen
på scenen og bød velkommen og gav forsamlingen lidt informationer om aftenens forløb. Så kom maden på bordet,
hvor man i år havde sløjfet forretten, men i stedet fik en hovedret bestående af både chili con carne med ris og revelsben med tilbehør.
Midt under middagen indtog revyholdet så scenen med
deres velkomstsang. Holdet bestod i år af Heine Hestoy,
Boye Kromann, Jørgen Grube, Else Kromann, Henning Bager og Marlene Christensen. Det er svært her at gengive
hvad der foregik under det forrygende show, men nævnes
skal selvfølgelig at færgedebatten igen fyldte en del, og
de kloge hoveder Karsten Landro og færgedirektør Keld
Møller havde i deres visdom stykket en ny færgemodel sammen, som vha. både vindkraft, solenergi og prutteanlæg
kunne skyde en fart af op til 19 knob uden at bruge brændstof.
En anden sketch handlede om grænsekontrollen ved Drejet, der var bemandet med hjemmeværnsfolk. I sin kikkert så

hjemmeværnsmanden Leo Holm et skelet der trak af sted
med et klædeskab i en snor – det var selvfølgelig »butiksdøden fra Ærøskøbing«, der var i færd med at krydse Drejet. Som noget nyt var der i år et hold smukke unge
lårsvingere, der optrådte med et flot opsat dansenummer,
der fik publikum helt op på stolene. Jo, det var flot festligt
og fornøjeligt det hele.
Et andet af højdepunkterne ved en sommerfest er oplæsning af radioavisen, og det er der altså ikke mange, der kan
gøre Erik Kromann efter.
Efter spisning, revy, fællessang og alt det andet der følger
med, blev salen rigget om til dans, hvor man sagtens kunne
have brugt et dobbelt så stort dansegulv, men der er den
plads der er, så det må man nøjes med. Apollo orkesteret
havde fat i publikum fra første fløjt, og så gik det ellers over
stok og sten til ud på de små timer. Status dagen derpå var
enstemmigt, at endnu et flot og veltilrettelagt arrangement
kunne skrives ind i historiebøgerne som en kæmpe succes.
Denne gang bliver der også et pænt overskud til klubben
for anstrengelserne, så tak til alle, der gav en hånd med.

som frontfigurer. Vi har fået mulighed for at kigge ind bag
de duggede ruder til hr. Dæmning Rasmussens sommerresidens for at besøge selskabet.
Men hov – hør: Nu bryder selskabet ud i fællessang.
Vi transmitterer direkte fra åstedet:
Er der stemning for en dæmning
Javel Rasmus-sén
Er der stemning for en dæmning
Javel Rasmus-sén
Der er lys i den røde lanterne
Og vi ser Lange-land i det fjerne.
Er der øl i provianten
Javel Rasmus-sén
Let jer rumper
Vi sand pumper
Javel Rasmus-sen.
...og dette skal være vor dæmning til ære hurra, HURRA..

Erik Kromann’s radioavis
Ballonens redaktion er kommet i besiddelse af referatet af aftennyhederne oplæst (opblæst?) lørdag d. 4. februar til sommerfesten.
Vi starter med et nyhedstelegram, der netop er kommet ind
af døren. Det drejer sig om et »Oprob« udsendt af skiltemaler og hoteldirektør Ole Fich Jensen m.fl. i eventyrbyen
Ærøskøbing.
Oprobets overskrift lyder således:
FLYT Birkholmsposten til Ærøskøbing – ellers lurer den økonomiske katastrofe lige om hjørnet.
….og det hedder videre i meddelelsen:
Det er af fundamental betydning for restaurations- og hotellivet i Ærøskøbing by, at Birkholmsposten flyttes til Ærøskøbing under M/F ÆRØSKØBINGs dokningsperiode – ellers
må vi imødese at byens restaurationsliv sygner hen med det
til følge, at skattegrundlaget under hele Ærø Kommune skrider.
Vi finder at politikerne i Marstal og ikke mindst henne i
Ommel tænker alt for meget på de strækninger på Ærø, der
ligger uden for Ærøskøbing by – de såkaldte udkantsområder.
Vi finder desuden at Søbyfærgen kan gøre god gavn i den
nye voldgrav ved Søbygaard – hvis de i det hele taget skal
have færger i det kvarter. Der kan den sejle al den V-sejlads
den vil under skyggefulde træer med Peter Gå med i Lunden
som skipper.
Henstillingen er ledsaget af et digt forfattet af digteren og
naturvandreren Charlotte Knud Præst Slemming:
Vi er bedsteborgere, højt på strå
Vi er gamle sure mænd M-K
Skønt jeg ikke føler mig nærtagen og gommel
Syns jeg det er for strengt at skulle regeres af dem fra Ommel.
Radioavisen har forsøgt at få en kommentar fra rederen for
Birkholmposten, Jan Fabricius, der efter forlydende har søgt
skattely på øen Birkholm i Det sydfynske Øhav. Vi forsøger
at få en rapporter til øen i en tovbanegondol indchartret fra
1.generationsindvandreren Michal Rasmussen, Smedemarken 1, Dunkær.
Men tilbage til vor rapporter på Ærø:
En lille gruppe ærøske dæmningsfundamentalister har forskanset sig i et strandhus i nærheden af Eriks Hale ved søfartsbyen Marstal. Det drejer sig om en mindre gruppe med
hr. Dæmning Rasmussen, og en herre af skotsk oprindelse,
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Ja, og vi dæmper lidt ned for det herlige selskab mens
dæmning-stemningen stiger derinde.
Vor rapporter meddeler netop nu at endnu en person dukker op til mødet. Det er den fra Radio Fyn og Fyns Amts Avis
samt alle slags spørgetimer kendte Michal Rasmussen,
Smedemarken 1, Dunkær. Han frembringer – så vidt vi kan
høre – den ny idé, at man kan hente materiale til dæmningen fra Skovballe Kro – den er jo alligevel udbrændt – resonerer gæstetaleren. Michal Rasmussen, Smedemarken 1,
Dunkær, er i besiddelse af en god lang wire og et par gondoler fra et tidligere svævebaneprojekt. Den af gæstetaleren
foreslåede transportsvævebane vil gå hen over øen Birkholm. Den kasserede Birkholmsbåd foreslås derfor hægtet
på som postgondol – dog kun i tørvejr, da den er fare for at
gå i opløsning i regnvejr. Postgondolen skal bringe avisen
med til brødrene Morten og Morten Mortensen på Birkholm.
Michal Rasmussens interesse for og store indsigt inden for
transportsektoren stammer fra et luftgyngeprojekt, hvor Michal Rasmussen, som bekendt, havde planer om tovbane
udgående fra et luftkastel på Dunkær Kro og til tilsvarende
på Bregninge Kro, hvor den senere er blevet solgt antikt.
...Og vi får endnu et nyhedstelegram ind af døren, det er fra
vor rapporter, der er stationeret ved hr. Dæmning Rasmussens sommerresidens ved Eriks Hale på Ærø. Herren af
skotsk afstamning mener at den dunkerske tipvogn har for
lille kapacitet til at dæmningen bliver færdig inden år 2075,
hvorfor han foreslår at en rigtig original mudderpram skal
indgå i opbygningsprocessen. Den skotske herre har en bestemt pram i tankerne. Det drejer sig om den i Ærøskøbing
Havn henliggende pram MARY tilhørende hr. Claus Hansen.
Godt nok bor hr. OverClaus – nej undskyld godt nok bor hr.
Claus i prammens overbygning. Denne overbygning kan
dog afmonteres og stilles op på Ærøskøbing Torv imens projektet pågår – så er det nemmere at holde den på pumperne.
Dæmningskommissionen har et forslag, der går ud på 8
lavbroer 7 dæmninger og en klapbro ved Søndre Løb.
Denne klapbro skal betjenes når et skib, fiskerfartøj eller
lystkutter går igennem, og til det formål søges et dusin klapsalvere. Folk med klaphat foretrækkes. Se mere under
www.klappelappe-lap-klap-klap-Klappe-klappe-kage. Tanken får fuld opbakning fra mågeæggesamler Poul Henrik
Harritz, Danmarks Naturfredningsforening.
Og til trafikken.
Et stigende antal lastbiler benytter Marstalruten Det er specielt vognmændene fra Søbyområdet, der har fået øjnene
op for fordelene ved ruten. Efter hvad vi erfarer skyldes
stemningsskredet, at der er indbygget hviletidspauser på
såvel Svendborgsundbroen som Rudkøbingbroen.
Endnu et telegram er netop kommet ind af døren. Det er
vedrørende en vigtig efterlysning:
Det drejer sig om en forsvunden smøge – en såkaldt
snorre i den sydlige del af Marstal By. Snorren er sidst set
den 13. oktober kl. 7 om morgenen af vognmand Niels Eriksen. Vognmand Eriksen var ved observationstidspunktet
iført blå kedeldragt og Ærøfarvet tiphølle. Efter hvad radioavisen erfarer, er den kendte stifinder havnefoged Torben
Lunnemann Frederiksen sendt ud for at finde den forsvundne snorre – under hvilken ekspedition Torben Lunnemann Frederiksen selv er blevet væk, da der ikke er gadeskilte på bemeldte snorrer. Der er ikke nye spor i sagen om
den forsvundne fuldmægtig – undskyld havnefoged.
Vi får nu netop at vide fra rigspolitiet at snorren er fundet
henkastet i en have tilhørende arkitekt Pernille Ahrends fra
foreningen Havesyge. Der er dog opstået et vejspærringsproblem i forbindelse med den venlige frues udskejelser i
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haven. Ærø kommune har derfor henvendt sig til de kendte
problemknusere Holger Murer, Jens Erik Kjerulff og Erik Kromann, der ser på sagen med stor alvor.
Havnefoged og stifinder Torben Lunnemann Frederiksen
har på en af sine udflugter bort fra Marstal havnekontor
været i Nordjylland og er blevet inspireret af besøg ved Den
tilsandede kirke i Skagen. So ein ding müssen wir auch
haben, tænkte havnefoged og stifinder Torben Lunnemann
Frederiksen. Til formålet har Torben Lunnemann Frederiksen sidste forår fået losset adskillige hundrede tons sand
på Dampskibsbroen i Marstal med den geniale idé, at østlige vinde ville få den gigantiske vandreklit til at rulle til kirken. Vandrerklitten nåede efter 3 måneders sandflugt dog
kun til restaurant MINDE, hertil var den blevet fulgt af tålmodige Marstallere, der heller ikke er nået længere og derfor har søgt ly på herberget. Pastor Hauge, der har ventet på
vandreklittens ankomst i kirken i 31 år har taget konsekvensen og er flyttet til Fanø, hvor der skulle være større muligheder for at tilsande kirker.
...Og til Foreningslivet:
En gruppe beboere på Midtærø finder at Marstal Småborgerlige Sangforening stjæler for meget af billedet på Ærø og
har derfor stiftet en modvægtsgruppe under navnet »De
Småknotne«.
Det skulle efter hvad vores korrespondent erfarer være
en aflægger af en anden ny forening, der har set dagens lys
– eller måske snarere nattens mørke på Ærø. Det drejer sig
om Færgefundamentalistisk Initiativgruppe, der opererer
under navnet INTET NYT FRA VESTFRONTEN – Gruppens
inspirerende initiativ består i nedlæggelse af Marstalruten.
Og nu en tur ud på det kolde vand: Marstal Fiskeriforening
har på netop stedfunden generalforsamling enstemmigt
valgt kasterusefisker Karsten Landro & søn, Ommel, som
formand.
Vi har i den forbindelse stillet den ny fiskeriformand følgende spørgsmål: Hvem ka’ fiske i ruser i karuser-karstenka-karuser. Hvem ka? Samka.
Den ny formand Landro har følgende kommentar: Kennedy war ein Berliner – Andenauer ein Hamburger - Frau
Merkel ist ein Frankfurter und ich bin ein karuser.
Annonce: Tag på charterferie med betalt ophold på Stillehavet med fuld forplejning og madpakke til skønne strandture. Booking: Søværnets Absalonkontor – Somaliere har
fortrinsret. Hej…
Og nyt fra boligfronten. Organisationen af Danske Ejendomsmæglere –- har tildelt den hædersfulde byforskønnelsespris til to landskendte boligmæglere. Det drejer sig om
en jysk og en ærøsk boligmægler, makkerparret Låsby
Svendsen og Bondeby Sathnarain.
Trafikalt: Ærøfærgerne oplyser at Ærøskøbingfærgen vil
holde 18 timers stilhed i Højesteneløbet for at mindes året
der gak.
Vi afslutter aftenens udsendelse med et nyhedstelegram,
der netop er kommet ind af døren:
TV-kiggere vil erindre synet af ulykkelige nordkoreanere, der
har begrædt deres elskede store leders bortgang. En flok af
disse flæbehoveder kan om kort tid opleves live i Danmark,
idet 177 nordkoreanske partikammerater under europabesøg har valgt at besøge øen Ærø i Det sydfynske Øhav. Selskabet ankommer til Søby med den tidligere færge ÆRØPILEN, der i anledningen er omdøbt til GRÆDEPILEN. Nordkoreanerne er inviteret af Ærøskøbing Handelsstandsforening til at besøge torvet, hvor forsamlingen planlægger at
flæbe en times tid. Lokale grædekoner er velkomne.

• RO BALLONEN
Årsberetning 2011
Af LEIF ØSTLUND
(Årsberetningen er beskåret af redaktøren med ganske let hånd – den fulde
årsberetning, som fremlagt på generalforsamlingen d. 11. februar 2012, kan
læses på hjemmesiden).
Ro-sæsonen 2011 startede i april og
sluttede sidst i oktober. Det har igen
været en fantastisk god sæson med
mange ture og flere roede km. end
nogen sinde. Vores 47 medlemmer har
roet sammenlagt 16.975 km. fordelt på
383 ture, til sammenligning med 2010,
hvor vi roede 13.322 km og 2009 med
8.196 km.
Tre roere har fået guld-årer for at
have roet mere end 1.500 km.; Ib Rasmussen, Leif Østlund og Poul Haase.
Sølv-årer for at have roet mere end
1.000 km. er uddelt til Raina Kilian og
Else Boye-Hansen.
Poul Haase er desuden blevet kåret
som årets roer og tildelt et sølvbæger
for sin indsats. Poul har roet over 2.100
km, har instrueret vores nye roere, har
holdt kursus for nye styrmænd og desuden et kompas-kursus. Poul er den
drivende kraft, når det gælder at samle
hold og komme ud på vandet, når vejret er til det.
Der blev afholdt kursus i ro-teknik
den første søndag i juni. Vores medlem
Christina Kjærulff delte ud af sine erfaringer og viden fra hendes egen rouddannelse i Grenaa Roklub. Kurset
indeholdt en teori-del og derefter praktiske øvelser, der blev optaget på video.
Vi har også i 2011 været på ro-langtur. Sidst i juni rejste 15 medlemmer til
Sønderborg Roklub, hvor vi havde lejet
3 fire-årers robåde og reserveret plads
til overnatning. En skøn tur som vi
gerne vil gentage, og hvis vejret tillader det næste gang, med overnatning
i Nordborg Roklub i Dyvig.
En onsdag i august mødtes vi med
Rudkøbing Roklub på Strynø, hvor vi
fik en meget hyggelig frokost sammen
og fik drøftet ro-aktiviteter og ro-oplevelser fra begge hold. Vi var i alt 5 robåde, der havde 21 roere med på
turen. Det blev en hård tur hjem igen,
men der er fortsat mod på, at vi vil
gentage disse møder med ro-vennerne
i Rudkøbing.
Så har vi holdt en måneskinsroning
med 3 robåde og 13 roere i juni måned
– en smuk oplevelse.
Vi har fået 7 nye medlemmer i 2011:
Helle Bak, Lone Foght, Jytte Kirchgas-

Vedligeholdelsesholdet »fanget« 1. marts 2012 er fra højre; Paul Røssel (mester),
Torben Bundgaard, Torben Bjørn Christiansen, Ib Rasmussen, Erik B Kromann
(inspektør) og Leif Østlund. Ikke tilstede denne dag: John Kristensen, Torben Kyhl
og Ebbe Staugaard. Holdet mødes hver tirsdag og torsdag formiddag og knokler et par timer, og herefter samles vi i vores »viden-center«, hvor vi diskuterer
den lokale politiske situation og fortæller de seneste sjove vittigheder. Stort tak til
alle for jeres bidrag! Fotograf: Janne Skalkam.
ser, Else Marie Kristensen, Vita Skærlund, Anders Lehmann Hansen og Laust
Emil Pedersen. Antal aktive medlemmer ligger fortsat på omkring 50.
Dansk Forening for Rosport (DFfR)
har også i 2011 haft 2 robåde udstationeret i Marstal. De har været udlejede i sammenlagt 22 kalenderdage
fordelt på 3 roklubber i løbet af sommeren. Dette Ø-projekt vil ikke fortsætte yderligere, da DFfR har en grænse på 2 år for hver udstationering. Men
DFfR har endnu ikke fundet en ny placering til bådene, så vi har fået en forespørgsel, om vi kunne være interesserede i at overtage dem til eje. Det
forhandler vi om i øjeblikket.
Vi har mange andre ro-gæster, som
kommer til Marstal og beder om hjælp
med udstyr og overnatninger. Vi får
altid meget positive tilbagemeldinger
fra vores gæster i relation til deres ophold og oplevelser her hos os. Marstal
og Ærø er et af Danmarks bedste rofarvande, og det glæder os at modtage
mange nye ro-turister.
I årets rævejagt deltog ro-afdelingen
med 2 robåde (Busser og Succes) og
10 roere. Vi fangede 13 ræve i alt og
heraf samlede Succes ræve indeholdende imponerende 106 point. En fantastisk smuk lørdag eftermiddag, efterfulgt af en herlig festaften i Sejlklubben.
Den første torsdag i hver måned holder vi ro-klubaften, hvor vi mødes og
drøfter ting i relation til roafdelingen, udveksler informationer og hygger os
sammen. I sommerperioden starter vi

med en pizza-aften efterfulgt af et par
grill-aftner. Udenfor sommerperioden
har vi haft mulighed for at bruge sejlklubbens lokaler til vores ro-klubaftener.
Vores medlemmer har på skift kokkereret og serveret dejlige menuer og alle
har sørget for en hyggelig stemning og
godt samvær. Det er mit indtryk at disse
aftener er med til at give roafdelingen et
vigtigt socialt indhold og her har medlemmerne mulighed for at invitere deres
respektive samlevere med.
Vores leder for ro-afdelingens afdeling for cykleri; John Kristensen, har
med stor interesse for tingenes historiske sammenhæng gennemgået vore
museers arkiver og andre dokumenter
for at finde informationer. Dette har ført
til, at der i efteråret er gennemført 3
guidede cykelture for roafdelingens
medlemmer, hvor John har tegnet og
fortalt mange historiske sammenhænge i vores dejlige lokalområde. Alle
ture har haft et passende indslag med
mad og drikke på kroer i tæt tilslutning
til cykelruten.
Udenfor ro-sæsonen har vi et hold
meget aktive medlemmer, der gennemgår vores materialer og lokaler, og
sørger for at istandsætte disse i vinterhalvåret. Her i efteråret er vest-gavlen
sat i stand og tagpladerne på tagryggen er udskiftet – se billed/-tekst.
Til sidst vil jeg sige tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde
med øvrige medlemmer af Marstal
Sejlklubs bestyrelse.
God ro-sæson til jer alle!
Giv os mer ro i tilværelsen!

MARSTAL SEJLKLUB

9

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 •

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

v/ SEJLKLUBBEN
Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

Leje af byens bedste
festlokale (150 m )
2

– MARSTAL SEJLKLUB –
Henv.: Marianne Sylvestersen

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Tlf. 62 53 31 06

09004

KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 11 32

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

Sejl- & Kalechemageren
- din professionelle leverandør
Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbelhynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl ·
Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler
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JON MØLLER
Havnepladsen 4, 5960 Marstal

29 66 20 59
kalechemageren@live.dk | www.kalechemageren.dk

Kvalitet og levering til tiden...

• OPTIMIST BALLONEN
Birkholmstur 2011
Af ELISABET KRISTENSEN – Fotos; LONE KJELDGAARD
Så kom turen endelig til vores årlige Birkholmstur, hvor vi
afholdt Ærømesterskabet i Optimist, Zoom 8 og Laserjoller.
Efter flere optimistsejleres ønske, udvidede vi turen med
en dag, dog med en del skepsis fra forældre, som troede
det blev for meget, MEN de blev klogere og måtte erkende,
at det var supergodt.
Vi mødtes ved Sejlklubben fredag den 12. august
kl.16.30, hvor vi riggede joller til og pakkede grej i de forskellige følgebåde. Alle var spændte og glædede sig.
Arrangementet startede med et distanceløb, som var delt
op i et Optimist og et Zoom 8-Laserjolle hold.
Starten gik kl.17 med forrygende vind, og kun de mest
erfarne sejlere kunne sejle.
Den suverænt hurtigste optimistsejler, som nåede Birkholm først i tiden 1 time og 5 min. var FREDERIK KRISTENSEN, Marstal.
Den hurtigste i Zoom 8-Laser feltet blev OSKAR B. KRISTENSEN, Ærøskøbing
Der blev rigget af og hygget ved ankomst, hvorefter vi
spiste vores medbragte mad oppe i forsamlingshuset, som
vi havde booket til hele weekenden. Her hyggede vi os et
par timer med snak og frøsjov. Ungerne elsker jo at fange de
her berømte/berygtede frøer, som der er så mange af derovre.
Vi hyggede også med kagemand, som var sponsoreret
af Marstal Bageri og den smagte herligt. Vi gik tidligt i seng
alle mand, for vi skulle starte vores dyst om selve Ærømesterskabet tidligt næste dag.
Lørdag morgen var der en del friske morgenbadere, der
fik sig en kold dukkert i det friske vand, og dernæst var der
morgenmad i forsamlingshuset kl.7.30. Brød til hele weekenden havde Guldbageren leveret.
Kl. 8.30 holdt vi skippermøde og selve starten på sejladserne gik kl. 9.00 uden for havnen.
Kl. 12.00 var der frokost med rugbrød og pålæg, og masser af dejlig frisk frugt sponsoreret af Superbrugsen i Marstal.
Om eftermiddagen blev de sidste sejladser afviklet, og
dernæst var der fri leg. Der blev badet, fisket og Mikkel Badstue var ude med TUBE med en del vovepelse. Hvis nogle
ikke ved, hvad en TUBE er, så er det en stor badering, som

bliver slæbt efter en speedbåd i høj fart og jeg siger jer; det
gik stærkt !
Vi fik også dejlig kage om eftermiddagen, som var lavet
af forældre.
Lørdag aften spiste vi aftensmad i forsamlingshuset igen
og efterfølgende var der præmieoverrækkelse.
Vi afviklede alle sejladser lørdag, da en af vores sejlere
skulle være hjemme til søndag, nemlig Petra Jørs. Det var
lidt vemodigt, da det var sidste gang Petra var med, fordi
hun skulle starte på Oure Idrætsefterskole. Petra holdt en
sød rørende tale for os, og vi takkede selvfølgelig også
hende og hendes forældre for den store opbakning og indsats, de har gjort for vores Optimistafdeling i Sejlklubben
gennem mange år. Petra er en rigtig dygtig sejler og vi har
nydt rigtig godt af hendes sejlkundskaber. Det bliver meget
underligt, at skulle undvære hende i klubben, og også til
vores fællesstævner rundt omkring, som vi har dyrket
meget. MEN det kan vi igen, når hun får tid. Vi ønsker dig
held og lykke med opholdet på Oure Petra. Og selvfølgelig
med god vind i sejlene.
Nå, tilbage til præmieoverrækkelsen!
Ærømesterskabet 2011 blev vundet af:
A Optimist:
1. plads med 5 point
2. plads med 6 point
3. plads med 12 point

THEIS B. MADSEN, MARSTAL
FREDERRIK KRISTENSEN, Marstal
MAJA FLY, Søby

C Optimist:
1. plads
2. plads

RASMUS KJELDGAARD, Marstal
MICHAEL S. OLSEN, Marstal

Zoom8/Laserjolle:
1. plads med 6 point
2. plads med 6 point
3. plads med 10 point
4. plads med 15 point

OSKAR B. KRISTENSEN,
Ærøskøbing
PETRA M. JØRS, Bregninge
MIKKEL HENRIKSEN, Marstal
MICHELLE FLY, Søby

Vil lige benytte lejligheden til at sige alle sponsorer TUSIND
TAK for de fine præmier, vi havde fået og også til dem, der
havde sponsoreret mad, drikke, lækkerier, mm.
Nordea, Sydbank, Danske Bank, Sportigan, Vaffelbageriet, Smageriet, NY Sejlbutik Marstal, Jens Bille, Marstal
Sejlklub, Rise Sparekasse, Marstal Boghandel, Netto, Tu-
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størrelse

borg Depotet, Spar i Marstal, Marstal Bageri, Guldbageren,
Superbrugsen Marstal.
Søndag morgen fik vi alle lov til at sove længe, da det
trods alt var weekend. Det eneste, som var på programmet
søndag var nemlig børnenes dag og de skulle arrangere
FORÆLDREKAPSEJLADS for os. Dette er højdepunktet for
dem og plejer at være hylesjovt. Forældrene sejler som regel
i deres børns joller.
Efter endt sejlads er det meningen, at ALLE forældre bliver tippet i vandet.
Der var en mandlig forælder, som var meget forberedt på
det, og kom derfor stillende i de mindste badebukser, jeg
nogen sinde havde set. Ja, jeg blev faktisk helt paf og de
andre sagde, at jeg stod med åben mund og polypper ! Jeg
mener nu det skal være anstændigt, for det er jo ikke fair at
distrahere
!
side sine kvindelige medsejlere – eller er det ? Tænkte
lige, hvad jeg skulle finde på, at tage på til næste år!

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?

Efter endt forældrekapsejlads vendte vi næsen hjem i god
tid, fordi de havde varslet temmelig megen vind om eftermiddagen. Vi var hjemme lidt over middag, hvor vi spiste
vores rester fra turen inde i bestyrelseslokalet og drøftede i
øvrigt turen, som alle syntes havde været utrolig vellykket.
Specielt det med at vi tog af sted allerede om fredagen var
ALLE meget glade for, da det hele blev meget mere afslappet derovre. Så det gentager vi næste år også.
Det er en weekend for både sejlere, forældre og søskende, som rykker os alle meget tæt på hinanden. Vi får
styrket vores sammenhold rigtig meget i Optimistafdelingen
og lærer hinanden bedre at kende. Superdejligt.
Glæder mig allerede til næste år og håber at rigtig mange
får mulighed for at opleve denne herlige weekend.
Mange glade sejlerhilsner
Elisabet
Marstal Sejlklubs optimist-/juniorafdeling

Beretning til generalforsamling
lørdag den 11. februar 2012
Af ELISABET KRISTENSEN
(Årsberetningen er nænsomt forkortet af redaktøren

Overvejer du
nyden
inden/udenbordsmotor
? – den fulde version kan læses på hjemmesiden)
Køb
LOKALT
autoriseret
forhandler
Køb den ved
LOKALT
ved autoriseret
forhandler:Igen har vi haft et spændende år i optimist-juniorafdelingen

________________________________________________med en del NYE tiltag.

Vi starter altid sæsonen med TEORIUNDERVISNING i
marts, som vi nu har delt op i to hold, for at gøre det mere
interessant for ALLE.
De erfarne og ældste sejlere har haft noget mere kød på
programmet, da de har forberedt sig lidt til DUELIGHEDSPRØVEN og har fået undervisning inde i den store sal.
________________________________________________ De andre får undervisning individuelt efter hvad de kan.
Selve teoriundervisningen slutter sidst i april, men sideløbende og efterfølgende har vi SEJLDIPLOMSKOLEN.
Sejldiplomskolen er et rigtig godt redskab for undervisningen, og som ungerne syntes er rigtig sjovt og spændende.
De skal lære om forskellige ting på jollen, vigeregler mm. og
bliver hørt i det ligesom en eksamen. De står nærmest i kø
for at blive hørt, for de får nemlig udleveret et diplom med
navneopråb, så det ser de frem til.
________________________________________________ Vi har lavet et NYT tiltag i optimistafdelingen, som er et
NYBEGYNDERHOLD og som vi kalder REKRUTTERNE. Det
startede august 2011.
Det er et hold for 6-7 årige (enkelte 5 årige), som skal forberedes til at sejle og blive fortrolig med både jolle og vand,
inden de begynder på selve optimistholdet. Det gør de fleste omkring 8 års alderen, men nogle er klar ved 7 års alderen.
Vi laver balance øvelser, padler mm., og tager hensyn til
det enkelte barn.
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Vi holdt ÅBENT HUS to onsdage i august – det var en
kæmpe succes. Der kom både nye optimister og rekrutter
til og ALLE fortsatte sæsonen ud. De fordoblede faktisk
vores antal af sejlere.
VI havde også lavet pjecer vedr. rekrutter og optimistsejlere, som fortalte en masse om, hvad en optimistsejler
egentlig er, og hvad vi laver mm. Jeg var oppe på Marstal
skoles børnehaveklasse og udlevere til nogle forældre og
samtlige kom efterfølgende. Dette skal i hvert fald gentages
i år.
Der er også lavet plakater til ALLE øens skoler,
Vores Fynskredsstævner udenøs er en stor succes. Vores
sejlere klarer sig særdeles godt og ender som regel på podiet.
Frederik blev i 2010 fynsmester i B-feltet, og rykkede dermed op til de hårde bananer i A-feltet, så han ikke kunne
forsvare mesterskabet – det gjorde Theis Madsen til gengæld suverænt og sikrede fynsmesterskabet 2011 inden
han også rykkede op i A-feltet. Tænk, Ærø har fået vandrepokalen 2 år i træk.
Oskar Kristensen debuterede med zoom 8 og endte med
en super 2. plads.
Det er nogle dygtige sejlere vi har og vi kan mærke at de
andre udenøs sejlere har stor respekt for dem.
Så kom turen til Birkholm, hvor vi afholdt Ærø-mesterskabet 2011 i Optimist, Zoom 8 og Laserjoller. Se nærmere omtale andetsteds i bladet.
Arrangementet startede med et distanceløb, og selve
kapsejladserne blev afholdt lørdag formiddag og eftermiddag.
Lørdag aften var der spisning i forsamlingshuset og efterfølgende var der præmieoverrækkelse og taler.
Søndag var børnenes dag og der blev arrangeret FORÆLDREKAPSEJLADS inden vi var hjemme igen i Marstal
over middag.
Så kom vi til årets sidste arrangement, hvor vi havde inviteret rekrutter, optimist og juniorsejlere med deres forældre, søskende, bedsteforældre mm. til en forrygende
eftermiddag/aften med forskellige aktiviteter. Se artikel andetsteds i bladet.
Elisabet har været på et gratis 4 timers ALKOHOL kursus, for at lære hvordan man som leder, skal forholde sig til
dette.
Jeg glæder mig til endnu en sæson med alle ungerne, som
faktisk bliver min 8. sæson. Håber, der kommer rigtig mange
unger, så vi har nogen til at videreføre Marstal Sejlklub i
fremtiden.
Til sidst 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.
Tak for ordet
Elisabet Kristensen

Flasker er ved at blive klargjort til rævejagt.
skulle padle 3 i en jolle og samle træklodser sammen. Det
startede ellers rigtig godt med start inde fra broen ved sejlklubben og rekrutterne blev slæbt ud til »Det Lille Hav« af en
følgebåd og skulle så gå i gang med at samle »ræve« med
det samme, men måtte opgive pga. for megen blæst. Selv
om de var 3 i en jolle »bakkede« de i stedet for at komme
fremad, så inden optimistsejlerne blev skudt af sted inde fra
broen til deres start, kom rekrutterne ind igen. Et hold var
dog superheldige på vej ind og fandt en »ræv«, og blev derfor vindere.
Det blæste desværre også for meget til at C og B sejlerne
kunne sejle, så det blev kun de mest erfarne optimist – juniorsejlere, der kom på vandet.
Der blev truttet af kl. 17, og der skulle sejles ind og gøres
klar til FORÆLDREKAPSEJLADS, som ungerne skulle stå
for.
Forældrekapsejladsen startede kl.17.30 ude i Det Lille
Hav med ALT for megen vind til os forældre. Der blev kæntret rigtig mange gange af de fleste (heldigvis ikke jeg). Jeg
havde selv gået hele dagen og skulle finde på nogle undskyldninger for at slippe for at sejle. Hvis jeg skal være ærlig,
og det skal man jo, så var jeg faktisk hunderæd for at sejle
og for at skulle risikere at kæntre. Med den ballast jeg har;
ja, så ville jeg ikke kunne komme op i jollen igen. MEN, som

Rævejagt m.m.
Af ELISABET KRISTENSEN – Fotos; JANNI OLSEN
Så kom vi til sidste arrangement i 2011, hvor vi havde inviteret rekrutter, optimist og juniorsejlere med deres forældre,
søskende, bedsteforældre mm. til en forrygende eftermiddag/aften med forskellige aktiviteter.
Vi mødtes i sejlklubben onsdag den 21. september kl. 16
og det første på programmet var rævejagten.
I år skulle det foregå lidt anderledes, idet vi har fået en
del nye tilkomne sejlere, nemlig REKRUTTERNE (Vil lige indskyde, at det har været et stort tilløbsstykke med at lave
dette hold, og vi satser på endnu flere til den nye sæson.
Min ambition er at komme op på 40 unger i optimist-juniorafdeling i 2012). De har jo ikke lært at sejle endnu, så de

Der var to fædre til de nye rekrutter, som jeg morede mig gevaldigt over. Nemlig Erik Boye (tv. og far til Ida) og Daniel Høst
Jørgensen (midten, og far til Marius). De havde sejlet optimist
sammen for ca. 16 år siden og havde glædet sig længe til
igen at dyste mod hinanden. Det så sjovt ud, da de begge
stod forventningsfulde nede på broen. Hvem sejlede mon
bedst?
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ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE.
TELEFON DAGLIG FRA KL. 08.00-17.00

62 53 31 00
■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■

Forældre og børn bla. Ida B., Simon R., Karoline E.
leder kunne jeg jo heller ikke være bekendt over for ungerne,
som havde glædet sig til at se os forældre dyste mod hinanden, at skuffe dem med ikke at turde sejle. Så jeg tog mig
sammen og kom ud uden problemer, men med bankende
hjerte.
Kan nogen måske forestille sig Johan Røhling (far til Bertram og Mads) i en optimistjolle og tillige sejle den? Det
gjorde han faktisk, og gud ved hvordan han bar sig af med
det? Og stakkels Gert (far til Simon) havde aldrig været i en
optimistjolle før og så med den vind! Ja, jeg syntes faktisk,
at det var sejt og modigt gjort. Pernille (Thomas`mor) kæntrede gang på gang, og kom op igen med en elegance og
smidighed, som jeg aldrig har set mage til før. Pernille og
jeg var også de eneste mødre, der nåede ud til selve sejladsen. Pernille havde dog et lille + i forhold til mig; nemlig, at
hun har sejlet i optimistjolle som barn. Jeg har aldrig sejlet i
optimistjolle andet end til vores forældrekapsejladser. Så jeg
havde en lille forhåbning om, at kunne slå hende. Jeg havde
også et lille bitte håb om at slå min erfarne sejlermand Jens
og min ældste søn Daniel, men med det møg blæsevejr og
frygten for at vælte, opgav jeg ethvert håb om at vinde, og
koncentrerede mig i stedet om starterne, og om ikke at kæntre.
På et tidspunkt så jeg også Morten (Steens far) ligge og
plaske, men da der ikke var sket ham noget, sejlede jeg videre. Vi havde også 2 følgebåde til at komme os til hjælp
om nødvendigt. Jeg kunne alligevel ikke have gjort noget for
at hjælpe ham, da jeg selv kæmpede for ikke at kæntre.
Alt i alt gik det godt, og vi kom alle ind uden alt for mange
skader. Og tænk sig, at jeg vandt over dem ALLE. Jeg var
bare så stolt, for det havde jeg ikke regnet med.
Kl. 18.30 var der afslutning med præmieoverrækkelse. Vi
havde alle taget noget lækkert med til en fælles buffet inde
i sejlklubben, og det var rigtig hyggeligt. Vi var godt 60 personer i alt, så det var MANGE flere, end vi havde regnet
med. Super med sådan en opbakning. ALLE havde bare
gjort deres til, at det skulle blive en dejlig dag. En forælder
havde lavet en flot kage dekoreret med en optimistjolle !
Vi havde også lavet en AUKTION over brugt sejlertøj – det
var første gang, at vi prøvede det. Sejlertøj er dyrt og vores
kære unger vokser hurtigt ud af det. Så er det en god ting,
at andre kan købe det til rimelige penge.
Der var præmieoverrækkelse under spisningen. Det hele
var nøje tilrettelagt mht. tiden, da der er kommet mange nye
unger til, som ikke er så gamle. Derfor måtte vi stoppe tidligt, så de kunne komme hjem i seng.
De heldige vindere af rekrutholdet med 2 personer blev
vundet af MARIUS HØST JØRGENSEN – MICHAEL OLSEN

Af A sejlerne vandt FREDERIK KRISTENSEN med 274
point i flasker.
Af Junior sejlerne vandt OSKAR B. KRISTENSEN med 31
point i flasker.
FORÆLDREKAPSEJLADSEN blev vundet suverænt af
ELISABET KRISTENSEN...
Vi sluttede af med en hurtig gennemgang af årets aktiviteter, samt med kaffe og kage og med: Tak for året, der gik.
Sæsonen 2012 starter med et informationsmøde/tilmelding først i marts. Der kommer annonce i ugeavisen med
klokkeslæt og dato. Håber I alle møder op igen og måske
med en kammerat, der også kunne tænke sig, at lære at
sejle.
Mange glade sejlerhilsner fra Elisabet
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* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales.
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri

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

v/ Rasmus S. Kristensen
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EBBES BÅDEBYGGERI
Leje af byens bedste
festlokale (150 m )
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Marstal

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06
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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Nybygning
Sejlmageri
Reparation
Kran 32 t
Bådhaller
Yacht service
Stor Megin
Diesel - Benzin

Ebbes Bådebyggeri
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

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 –
der 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/øhav.
Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!
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.

JACOB S. VESTERGAARD
Jacob er 26 år og har trådt sine barnesko i Marstal Sejlklub, men
er nu medlem af en konkurrerende, københavnsk sejlklub, hvor
også hans H-båd Maggie har (midlertidigt?) eksil.
Maggie blev dog i første omgang hjembragt til Marstal Havn og
mange vil nok huske det markante turkise skrog og den letgenkendelig spiler fra aftenkapsejladserne for et par år tilbage – ofte
ført af det fædrende ophav, mens
Jacob passede studiet i København.
Til daglig er Jacob i gang med sit
Ph.d. studie på DTU i Lyngby.

I sidste nummer af Ballonen efterlyste redaktøren forslag til mulige Stafet-skribenter og heldigvis indløb der da et par enkelte navne, så
Stafetten kan fortsætte. Jeg er stadig meget interesseret i gode idéer til skribenter og artikler,
men i første omgang må i »nøjes« med min beretning om en uges fantastisk (gæste)ophold på
Georg Stage.

Redaktøren ombord på
Skoleskibet Georg Stage
Af MARIE KREUTER
Tirsdag d. 2. august 2011 anløb skoleskibet Georg Stage for første gang
nogensinde Marstal Havn. Marstal Søfartsmuseum har endda fået trykt en
flot plakat i den forbindelse – den kan
erhverves hos Jens Lindholm ved henvendelse i Prinsensgade.
Skoleskibseleverne skulle, i forbindelse med deres søfartsuddannelse
ombord, gennemgå et kort supplerende kursusforløb på Marstal Navigationsskole. Oprindeligt var det planlagt, at skoleskibet skulle ankre – som
så mange gange før, når eleverne skulle på kursus.
Der er mange teorier om, hvorfor
kaptajn Joacim Bøllehus alligevel valgte at gå langs kaj, men personligt
mener jeg, at det var for at hente mig...
Jeg var nemlig blevet tilbudt en tjans
som censor ved elevernes mundtlige
afgangseksamner, og skulle i den forbindelse sejle med fra Marstal til Christiansø via Rønne således, at eksaminerne kunne foregå under forsejlingen. Det tog mig ikke længe, at sige ja
tak. Jeg var selv skoleskibselev tilbage
i 1992 – godt nok på Danmark – og
synes dette var en storslået mulighed

for at komme ud at sejle med en fuldrigger igen.
Og sejlet blev der minsandten af
nogle meget tændte elever! Efter afgang fra Marstal onsdag morgen d. 3.
august blev der sat sejl af eleverne,
straks vi var ude af den gravede rende,
og det på trods af, at de umiddelbart
efter skulle i gang med deres eksamner. Jeg – og en anden tidligere elev fra
Marstal Navigationsskole (overstyrmand Lars Karlsen fra Esvagt) – skulle
fungere som censorer/observatører i
dæksfagene, mens man heldigvis havde sikret sig en maskinmester (Helge
Blander Mikkelsen fra Svitzer) til de
»sorte« fag. Vi skulle selvsagt sikre, at
elevernes eksamner gik fair for sig,
men også supplere med input, kommentar og i og for sig også levere et
pust fra den verden, som de fleste af
eleverne forhåbentlig kom til at møde
efter endt uddannelse på Georg Stage.
Så imellem de enkelte eksamner
blev vi tre censorer stillet tusindevis af
nysgerrige og gode spørgsmål om livet
og arbejdet til søs.
I løbet af de næste par dage stod
den på fag som søsikkerhed, naviga-

I mellemtiden er Jacobs båd blevet
om muligt endnu mere letgenkendelig grundet et sponsorat med Fernet
Branca – det var oplevelserne og
udfordringerne i den forbindelse, jeg
blev forslået at »lokke« Jacob til at
fortælle Ballonens læsere om. Heldigvis indvilligede Jacob, og derfor
kan vi allesammen glæde os til, at
læse om det specielle sponsorat i
næste nummer.

tion, skibsteknik og arbejdssikkerhed
– jeg mødte mange dygtige og engagerede elever, så nogle af dem ser vi
helt sikkert igen på Marstal Navigationsskole om et par år, når de har
deres sejltid. Det var spændende og
også personligt lærerigt, at blive fagligt udfordret af skoleskibselever, der
tager deres uddannelse seriøst.
Første dag endte vi langt nede
under den tyske kyst (Rügen), for vindretningen var østlig – ikke just velegnet
for en fuldrigger på vej til Bornholm.
Krydsegenskaberne for sådan en råsejler er mildest talt ringe, så det nåede
at blive til adskillige flotte stagvendinger i det trafikerede Fehmarn Bælt,
inden vinden døde op ad dagen, og
maskineriet måtte startes op. Jeg blev
noget forbavset over, så mange handelsskibe, der kaldte op og spurgte
efter vores intentioner, og om det vitterligt var et sejlførende skib – det burde være helt grundlæggende lære om
søvejsreglerne, og forøvrigt også ganske indlysende, hvis man ulejligede sig
med at kigge ud ad vinduerne (som en
vis rektor jo ynder, at gentage til afskedstalerne år efter år...).
Men endelig fik vi tilbagelagt nogle
sømil, og der blev smidt anker ved solnedgang. Som et lille kuriosum blev
mester sendt i »hullet« efter ankring for
at stoppe alt af – også hjælpemaskineri, så der var absolut ingen strøm til
vandpumper, lys etc. Sikken en flot

MARSTAL SEJLKLUB

17

Styrmand Line Wulff er min gode (studie)veninde fra MARNAV, og også hende
der formidlede kontakten til Georg Stage Stiftelsen, da de stod og manglede en
censor.
aften i total stilhed – indtil skumringen
nødvendiggjorde opstart af hjælpemaskine af hensyn til ankerlanterne. Normalt sejler man selvfølgelig – ligesom i
handelsflåden – i døgndrift, men for at
give de unge mennesker mulighed for
lidt fritid til eksamenslæsning og nærstudier af Søfartens ABC samt en god
nattesøvn, så var det besluttet, at
smide anker for natten.
For de unge mennesker (og nå ja;
vist også os andre...) var det jo et ganske underholdende islæt at skipper
havde valgt, at »parkere« lige ud for en
tysk nudist-lejr, således at vi gentagne
gange i løbet af aftenen fik besøg af diverse nøgne og nysgerrige familier i
kanoer.
Aftenen bød derudover på en hyg-
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gelig sammenkomst på agterdækket,
hvor besætningen gjorde deres til, at
få os censorer til at føle os meget velkomne ombord ved, at byde på et glas
vin samt en masse entusiatiske fortællinger om »deres« skib. Desuden blev
det til en lang snak om handelsflåden,
om uddannelse- og jobmuligheder inden for det Blå Danmark, om dagligdagens og erhvervets udfordringer i
f.eks. tankskibe og offshore-branchen.
Mine fordomme om »sejlskibstosser«
blev gjort grundigt til skamme; det er
en højt motiverede besætning, der
brænder for undervisning og for at formidle et realistisk syn på livet efter
Georg Stage.
Jeg var blevet fint indkvarteret i lægens kabine agter (ja-ja, jeg havde

altså køjen for mig selv, for lægen var
ikke mønstret pga. rejsens korte varighed..) og havde fået masser af frisk
havluft og sol, så den første aften tog
det ikke mange øjeblikke at falde i
søvn. Til gengæld blev jeg vækket tidligt af morgenvagten, der skurede dæk
– havde da helt glemt hvor meget det
larmer...
Trods de tidlige og støjende morgenvækninger blev det en helt fantastisk tur med søde, kække og videbegærlige elever, en engageret og dygtig besætning, og gode danske måltider – sidstnævnte var jo en behagelig
overraskelse, når man er vant til underuddannede og billige østeuropæiske
kokke i handelsflåden.
Næste dag startede vi ud for maskine, og fik først gunstig vind til middag, hvor vinden drejede fra øst til
sydsydøst, og vi kunne holde så nogenlunde østover med alt i top. Det
blev til endnu en dag med et stramt
skema, for at nå igennem alle eksamner.
Vinden holdt dagen igennem og natten med, således at vi kunne anløbe
Rønne planmæssigt fredag for (officiel)
landsætning af observatører/censorer
– jeg havde dog fået besnakket skipperen til, at tage mig med som »turist«
til Christiansø, hvor jeg aldrig havde
været. Fredagen gik med at få sagt farvel til de to andre censorer via nogle
snedige bornholmske vandhuller, få afleveret affald, bunkret vand og såmænd også på skibsbesøg på hurtigfærgen Leonora Christina, hvor vi blev
vist rundt af overstyrmand Randi Madsen, der også er tidligere MARNAVelev.
Networking er en vigtig faktor inden
for søfart – også, når det kommer til
jobsøgning, hvilket selvsagt var et af
de emner, der blev diskuteret livligt ombord. Det er trist, at der ikke er bedre
jobmuligheder for ubefarne skibsassistenter – dansk søfart efterspørger
dygtige seniorofficerer i stor stil, men
hvor pokker skal de komme fra, når
meget få rederier er villige til at opretholde stillinger hele vejen igennem systemet.
Lørdag gik det afsted mod Christiansø; en kort tur på 28 sømil fra
Rønne, og velsignet med et dejligt solskinsvejr med en let sydlig brise. Forsejlingen blev brugt til messingpudsning og rengøring, forberedelse til
skriftlige eksamner og især forberedelse til opholdet på Christiansø, som
jo åbenbart er en ganske seriøs og traditionsomgærdet begivenhed.
Der stod folk alle steder, og fra en
overbelastet flagstang vajer det største Dannebrog, jeg nogensinde har
set. På vej ind gennem molerne lyder

kanonbulder og hurraråb, og der bliver
taget mange, mange billeder. Pladsen
er jo begrænset, men øboerne har
også set frem til besøget, som er grundigt forberedt; bl.a. er der lagt et par
hyttefade ved kajen, så vi kommer så
langt ud i bassinet, at der er vand nok,
og vi bliver gelejdet så langt frem, at
der er decideret kontakt mellem bovsprydet og broen imellem Frederiksø
og Christiansø. Anløbet foregår dog
ganske udramatisk, og i sikker stil, så
tilsyneladende slipper »den nye skipper« igennem nåleøjet og bliver godkendt af de lokale.
Christiansø er en fantastisk oplevelse; eleverne slapper af og nyder
den nært forestående fritid og afslutning på togtet – de har hele øen som
deres territorie og kan frit vandre rundt
og finde deres egne fristeder til den
sidste eksamenslæsning – eller kæresteri. Uanset hvor på øen de er, så kan
de alligevel høre skibsklokken, når der
bliver ringet til mønstring, og ingen bliver væk fra eksamen og køjemønstringer, da der jo ingen steder er at forsvinde hen. Alkohol er heller ikke et problem, da kroen er orienteret om stiftelsens alkoholpolitik.
Stedet emmer af fred og ro, og særligt magisk er det ved 17-tiden, hvor
alle dagturisterne forsvinder, og stemningen ændrer sig radikalt. Dagen efter
er det dog tid for rejsen hjem til Marstal, hvilket viser sig at tage længere
tid, end hvis jeg var afmønstret ude i
fjernøsten, men pyt med det, for sådan
en uges oplevelser på Georg Stage er
det hele værd.

Foto. Jens Lindholm.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2012/2013
FORÅR 2012
◆ 17. marts:
◆ 31. marts:
◆ 2. april:
◆ 11. april:
◆ 14. april:
◆ 15. april:
◆ 25. april:
◆ 8. maj:
◆ Pinse:

Kranfolket tørner til
Broer i vandet
Roerne starter
Juniorer & A-Optimist sejlere starter
Oprydning/rengøring – klubhus mm.
Standerhejsning
B & C-Optimister starter
Aftenkapsejladser starter
Pinsetur

SOMMER/EFTERÅR 2012
◆ 1.-3. juni:
Harmonikafestival
◆ 16. juni:
Ærø Rundt
◆ 17-19. august:
Optimisternes Birkholmstur
◆ 25. september:
Kapsejladser ender
◆ 26. september:
Optimister slutter sejladser
◆ 29. september:
Rævejagt/standerstrygning
VINTER 2012/2013
◆ 1. december 2012: Kranen rigges af
◆ Februar 2013:
Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

En af vinterens gentagne »oversvømmelser«. Foto: Jens Lindholm.
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