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• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

Færgevej 62 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

v/ ANNE-LISE HANSEN

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
Eller ønsker du at forbedr

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

CHR. H.
v/ Hanne Kromman
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

& 34Cafe     Bar Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv
weekendens drink, kr. 25,- / 
hver fredag & lørdag fra kl. 22-24. 

Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 02
oe-vask@mail.dk

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri
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LEDEREN – MARTS 2013

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Dagene er tiltaget med omkring 2 timer, og inden længe er vi i gang
med bådene – foråret er nu den bedste tid.

Vinteren er gået uden de store aktiviteter, dog vil jeg lige nævne at alle
udeståender med kommunen er løst; containeren er flyttet og vi er
klar til at bygge garage til den nye traktor.

Vi er af kommunen blevet tildelt et yderligere areal på ca. 500 m2 til 
opbevaring af vores både om vinteren, hvilket skulle give os lidt mere
plads mellem bådene.

Men der er forskel på foreninger; de tildelte arealer skal betales med
årlig leje samt klargøres – dvs. ryddes, planeres og bundsikres, der-
udover skal der etableres el og vand. Alt sammen for Sejlklubbens
regning, men hvor mange andre foreninger bære disse udgifter selv?

På den just overståede generalforsamling, havde bestyrelsen stillet
forslag om ændring af vedtægterne med henblik på eventuel senere
optagelse i Dansk Sejlunion. Men vi var for få fremmødte til selve ge-
neralforsamlingen, til at kunne lave en vedtægtsændring (kræver 1/5
af stemmeberettigede; dvs. 54 personer). Derfor indkaldes om kort
tid til ekstraordinær generalforsamling.

Vi har sagt farvel til
Nis Kørner i bestyrel-
sen – Nis valgte at
træde tilbage efter
16- 17 års bestyrel-
sesarbejde. Det bliver
et savn, men han er
blevet behørigt afløst
af Steffen Bach, der
lige som Nis har sit
daglige virke på Navi-
gationsskolen.

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt forår og god fornøjelse med
bådene.

Redaktøren har fået (for) travlt
Som de flittige læsere af Ballonens annoncer vil have bemærket, så
har redaktøren startet eget konsulentfirma – dette gav lidt mere ar-
bejde end umiddelbart forventet, så fritiden er blevet sparsom.

Derfor er 806’eren henvist til en kedelig plads på land – ligeledes er
også redaktørtjansen og udgivelsen af Ballonen lejlighedsvis henvist
til en (sidste)plads i prioriteterne. Det er årsagen til, at dette nummer
af Ballonen er en kende forsinket. 

Heldigvis er såvel trykkeri/layout’er, bestyrelse, uddeler og alle andre
involverede både forstående og meget tålmodige med mig – det håber
jeg også at læserne er! 

Fremadrettet kan det måske lykkes at finde en medredaktør og/eller
en annoncesælger, evt. kombineret med en fundraiser, som foreslået
til generalforsamlingen. Nogle interesserede, eller nogle forslag til eg-
nede »kandidater«? 

Afslutningsvis vil jeg minde læserne og medlemmerne om at støtte
vores annoncører – de støtter os, og er ofte også meget gavmilde
med præmier, forplejning og gaver i forbindelse med bla. ungdoms-
arrangementerne.

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 2, 2013 er: 10. MAJ

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni, september og december.

Oplag:
Ca. 500 eksemplarer. 
Udsendes til medlemmer, andre klubber, 
annoncører m.fl.

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:
Lars Kjeldgaard, lone-lars@mail.dk

Kasserer:
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 20 47 04 38.
jens.lindholm@mail.dk

Sekretær:
Steffen Bach, Brøndstræde 7, 5960 Marstal, 
tlf. 20 85 88 55 / 62 53 37 57

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.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.

Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.

Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
Elisabet Kristensen (formand) 51 92 37 19, 
Thea De Magos Jensen, Malene Fly, Lars Kjeldgaard, 
Christoffer Westerberg, Bente Nielsen, Trine Hansen.

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, leif.oestlund.marstal@gmail com
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:
(Formandsposten ledig), 
Gerda Rydahl, Anne Stjernholm, Eva Morsing, Gitte Brygger,
Joan Meirum, Helle Andersen.

Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14, 
Lars Madsen, Anker Hermansen, Torben Christiansen, 
Peer Borge, peerborge@yahoo.dk

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.

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.

Nis Kørner Steffen Bach



4 MARSTAL SEJLKLUB

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Vi har cykeludlejning 
på Marstal Havn – ring og 
bestil på tlf. 62 53 14 77

BENZ IN  OG  K IOSK
Nørremark Cykelforretning

v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

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

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-14
Juli/august:
Sønd. 10-13

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

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

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

SALG•SERVICE
af biler og bådmotorer

påhængs- og indenbordsmotorer
Aut. forhandler:

BIL & BÅDSERVICE
Reberbanen 55, 5960 Marstal

TLF. 62 53 30 17

Vi gi’r dig

et tibud inden

reparation

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler
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Referat af bestyrelsesmøder
afholdt i løbet af vinteren
Af MARIE KREUTER (i samarbejde med bestyrelsen)

I efteråret blev der afholdt et møde d. 15. november, hvor en
næsten fuldtallig bestyrelse var samlet i to timer, og hvor
især vinterpladsen blev diskuteret.

I det nye år er der afholdt bestyrelsesmøder henholdsvis d.
3. januar og 31. januar, hvor igen især vinterpladsen har
været et varmt emne – ligeledes blev generalforsamlingen
planlagt.

– Planlægningen af generalforsamlingen viste igen, at det
manglende fest-/arrangementsudvalg er et mildest talt
stort problem. Den oprindelige uddelegering af arrange-
menterne har ikke holdt stik, og igen må Marianne træde
til i forbindelse med de gule ærter efter generalforsamlin-
gen – Tak til Marianne for det store arbejde!

– Formand Michael Hansen orienterer løbende om status
på forhandlinger med havnen om udvidelse af vores areal
til bådopbevaring (leje af et nyt areal på 500 m2 vest for
det område vi har længst sydefter). Michael giver heldig-
vis ikke så nemt op, som sikkert allerede bemærket i sid-
ste nummer af Ballonen. Havnefogeden var ikke helt
tilfreds med formandens indlæg, og har efterfølgende
sendt formanden en »Protestskrivelse« – dette tager be-
styrelsen dog med ophøjet ro!

– Ligeledes var der i løbet af efteråret heller ikke sket mere
mht. flytning af container og opførelse af garage til den
nye traktor, så Michael måtte igen have fat i havnefogeden
– der foreligger nu byggetilladelse til den nye traktor-
garage og flytning af container. Containeren blev planlagt
forsøgt flyttet lørdag d. 5. januar. 

– Lars næstformand har sat handling bag ønsket om et
»motorbåds-værksted« i den gamle traktor-garage og har
opsat et fint arbejdsbord, sat hylder op, lagt fliser på dør-
ken og fået bevilget penge til indkøb af lidt håndværktøj.

– Lars kunne også berette, at den store 50 HK påhængs-
motor til vores følgebåd var blevet for svær/dyr at repa-
rere. Lars tog efterfølgende en forhandling med Ulrik
Lassen om indkøb af en ny 30 HK motor, hvor det forsøg-
tes at få den gamle påhængsmotor til at indgå i handelen
– påhængsmotoren er klar til levering i foråret. Motorska-
den er opstået efter at følgebåden har været sunket, og
det afstedkom naturligt nok en debat om, hvordan en
gentagelse undgås – man enedes om, at der var behov for
et internt regelsæt for bådens brug.

– Michael har med succes ansøgt om tilskud fra LAG mid-
lerne (frist for ansøgninger til denne pulje var d. 1. decem-
ber) til etablering af flere el/ferskvandsstandere på plad -
sen. Ligeledes skal en defekt elstander (eller defekt på
nedgravet kabel på bådpladsen) repareres.

– Ved given lejlighed skal der køres mere stabilgrus på
pladsen ud for teltet, hvor der tit er store vandpytter.

– Det har længe været et problem, at lamperne i klub -
husets sal er ved at smelte ned. Et nyt loftsmateriale, hvori
der kan placeres spot lamper, og som samtidig har en lyd-
dæmpende virkning blev præsenteret – den løsning blev
vedtaget, og planlagt udført i en udlejningsfri periode.
Henover vinteren viste det sig desværre, at de ønskede
lamper alligevel ikke kunne skaffes, og alternative lamper

er bestilt med forventet start af loftrenovering d. 25. fe-
bruar.

– Ro-afdeling ved Leif Østlund ønskede at indkøbe 6 stk.
kulfiberårer til ca. 20.000 kr. – dette blev bevilget.

– Firmaet Maritime Engineering har givet tilsagn om at
sponsorere en ny optimistjolle, som skal præsenteres ved
standerhejsningen. 

– Det er blevet drøftet, om der skulle indkøbes et par opgra-
deringspakker til renovering af nedslidte optimistjoller.
Disse pakker er der rabat på, hvis de købes gennem
Dansk Sejlunion – det betyder at indkøbet enten skal fo-
regå via Ærø Sejlforening, eller at Marstal Sejlklub skal
indmeldes i Dansk Sejlunion.

– En evt. indmeldelse i Dansk Sejlunion bliver jævnligt dis-
kuteret på bestyrelsesmøderne på baggrund af de ind -
lysende fordele – kontingent vil løseligt beløbe sig til
15.000-20.000 kr. baseret på vores aktive medlemmer.

Rise Sparekasse
Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales. 

HUSK
det er gratis

at skifte til os*

Foto: Jens
Lindholm.

– også når du er væk fra øen! 
Opdateres hver tirsdag

www.aeroeugeavis.dk

Læs Ærø Ugeavis på nettet!
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Generalforsamling 2013
Af MARIE KREUTER

Lørdag d. 9. februar var der indkaldt til
ordinær generalforsamling i klubhuset
og knap et halvt hundrede deltog. For-
mand Michael Hansen bød velkom-
men og aflagde – efter det nærmest
obligatoriske valg af Søren Vester gaard
som dirigent – sin formandsberetning
om året 2012. 

Ligeledes aflagde Optimist-/juniorud-
valget ved Elisabet Høst, og Ro-afde-
lingen ved Leif Østlund deres respek-
tive beretninger – begge meget posi-
tive og vidnede om flittig medlemsak-
tivitet og -engagement og end da ny
tonnage i begge departementer.

Alle beretningerne kan læses på Mar-
stal Sejlklubs altid opdaterede hjem-
meside www.marstalsejlklub.dk.

– Efter at §10, stk. 1 og 2 dermed var
tilendebragt kunne man gå videre til

– Stk. 3 – nemlig kassererens frem-
lægning af regnskabet, der som sæd-
vanlig var en positiv overraskelse.
Ikke desto mindre fandt dirigenten
en lille g(l)emt underparagraf, for til-
syneladende havde Søren et punkt
på listen, der hed »Øl?«. Formanden
formidlede snarrådigt dette spørgs-
mål til forsamlingen, og resultatet
blev lidt at læske ganen på, mens
Jens Lindholm rutineret fremlagde
de tørre tal. 

– Stk. 4 om kontingentet var hurtigt
overstået, da bestyrelsen foreslog
status quo, og alle fremmødte var
rørende enige.

– Stk. 5 og 6 drejede sig om valg af
bestyrelsesmedlemmer/-supplean-
ter, og Elisabet Kristensen, Jens
Lindholm, Kjeld Henriksen, Leif Øst-
lund og Nis Kørner var på valg – alle,
bortset fra sidstnævnte, var villig til
genvalg. Som værdig erstatning for
Nis blev Steffen Bach af bestyrelsen
indstillet og enstemmigt valgt med
klapsalver af de fremmødte.

– Stk. 7 vedrørte valg af revisor og her
genopstillede Per Glad ikke (grundet
salg af båd), og i stedet blev Hel-
muth Andersen valgt – også med
klapsalver.

– Under stk. 8 blev fremlagt et forslag
til ændring af vores vedtægter, såle-
des at §4 får ordlyden; Medlemmer
består af; aktive, juniorer og støtte-
medlemmer. Dette for at lette/billig-
gøre en evt. indmeldelse i Dansk
Sejlunion, hvor kontingentet bliver
beregnet på baggrund af sejlklub-
bens aktive og passive medlemmer,
men ikke støttemedlemmer. Des-
værre var generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig pga. for lille frem-
møde, og det gav anledning til dis-
kussion af §11 (vedtægter findes på
sejlklubbens hjemmeside) og nød-
vendigheden af en ekstraordinær
generalforsamling.

– Stk. 9 vedrører eventuelt og her blev
debatten startet som direkte udløber
af ovennævnte forslag med henblik
på en evt. indmeldelse i Dansk Sej-
lunion. Fordele og ulemper blev de-
batteret, hvor den eneste ulempe i
og for sig er medlemsgebyret, som
beløber sig til små hundrede kroner
pr. aktivt medlem. Fordelene blev
remset op af såvel bestyrelse som
fremmødte medlemmer, og bl.a. blev
nævnt lobby-arbejde, godt med-
lemsblad (udover Ballonen selvføl-
gelig…), træner- og efteruddannel-
seskurser til klubarbejde, rentefri lån,
deltagelse i ungdomsstævner og kap -
sejladsfordele.

Derudover påpegede dirigenten, at
selve den endelig beslutning om evt.
indmeldelse i Dansk Sejlunion sag-
tens kunne besluttes af bestyrelsen,
der jo er valgt af os medlemmer.

Et medlem spurgte ind til sejlklub-
bens betragtelige formue og evt.
nedsættelse af kommunal støtte og
tilskud med baggrund i denne for-
mue – Michael forklarede om en slags
»opsparing« til evt. ny kran. Dette
foranledigede en generel debat om
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kranforholdene og den kommunale
opbakning (eller manglende…).

Erik Jørs nævnte muligheden for at
oprette et fundraising-udvalg, og
dette blev positivt modtaget i og
med bestyrelsen er bemyndiget til at
oprette nye udvalg, hvis der er be -
hov.

Generalforsamlingens vist nok yng-
ste deltager og bådejer Thomas
Jepsen rejste sig og nævnte episo-
den ved festen efter Rævejagten,
hvor flere yngre medlemmer (og
deres venner) havde følt sig uvel-
komne – sådanne hændelser er ikke
just vejen frem, hvis flere unge skal
tiltrækkes!

Derudover nævnte formanden igen-
igen det problematiske i, at vi ikke

har et decideret festudvalg, men
alene sætter vores lid til enkeltper-
soner, og løsninger fra fest til fest.
Dette vil der forsøges lavet om på for
sæsonen 2013, hvorfor alle interes-
serede bedes henvende sig til Mi-
chael/Marianne på tlf. 62 53 31 06 –
efterfølgende vil der blive indkaldt 
til et fællesmøde i marts, hvor de 
enkelte arrangementer vil blive for-
delt. Det betyder altså, at man også
me get gerne må henvende sig, selv -
om man kun har mod på mindre 
opgaver og/eller enkelte arrange-
menter. 

Efterfølgende blev Nis Kørner hædret
med en lille erkendtlighed for hans
flotte og mangeårige arbejde for sejl-
klubben – helt præcist beløber det sig
til seksten år i bestyrelsen, hvorfor han

ønskede at overlade posten til yngre
kræfter. Nis Kørner blev af de frem-
mødte takket med klapsalver.

Vores nye bestyrelsesmedlem (sekre-
tær) Steffen Bach er 35 år og uddannet
navigatør fra MARNAV i 1998, og er
netop vendt tilbage til selvsamme
skole som underviser i kursus-/tankaf-
delingen. Privat er Steffen samlevende
med navigatør Laura Lynge i Brønd -
stræde.

Efter små to timer, det obligatoriske
trefoldige leve, og endnu en øl mens
den ny-/genvalgte bestyrelse konsti-
tuerede sig, afsluttedes generalfor-
samlingen i god ro og orden. 

Om aftenen blev Mariannes legendari-
ske gule ærter nydt af ca. 40 frem-
mødte, der havde en hyggelig aften.

I sin tid sejlede vores nye bestyrelsesmedlem Steffen i Navigationsskolens sejlbåd inden han i fællesskab med 
studiekammaraten Jesper Andreassen købte en Bianca 28 også kaldet »Lime Light« (ikke »Den Gule Fare«, som 
ellers nævnt af generalforsamlingens dirigent…). Foto af Jens Lindholm.

Deadline 10. majfor ballonen nr. 2, 2013 er



8 MARSTAL SEJLKLUB

ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

Blue Riband Translations
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

• Big enough to cope – small enough to care •

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbel-
hynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl · 

Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Havnepladsen 4, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

Leje af byens bedste 
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06

Egehovedvej 7 · Marstal
Tlf.  62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde
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Tuco Cup
Af ALLAN SYDTOFT

I Faaborg ligger værftet Tuco. Her byg-
ger de alt i plastic. Bl.a. katamaran fær-
ger til Norge, Mand Over Bord både til
mit rederi og andre specielle opgaver i
kul- og glasfiber. De har også bygget
Danmarks hurtigste sejlbåd; trimara-
nen »Carbon 3«. Hvert år er de hoved-
sponsere på den lokale kapsejlads
Tuco Cup. Sejladsen har sin start lige
ud for havnen og går så rundt Lyø,
Avernakø og Bjørnø – ruten bestem-
mes på kapsejladsdagen; hvis vinden
er svag kortes turen ned, så man bru-
ger ca. 8 timer på turen. Her sejles lige-
som i Marstal med forskudt start efter
DH målene. Her deltager alle typer sejl-
både ligesom når vi sejler Ærø rundt. 
Efter at have deltaget i DM for X 79

havde jeg fået blod på tanden, og
Claus som jeg havde med i Sønder-
borg skulle ned og sejle med sine for-
ældre i en Impala 27. Han syntes be -
stemt også jeg skulle finde nogle ga-
ster og stille op. Jeg havde for en del
år siden været med til Tuco Cup som
gast på Petrulla og kendte lidt til sej-
ladsen, så jeg fik meldt mig til om man-
dagen, kun 10 min. før deadline. Nu
skulle jeg så ellers bare skaffe nogle
gaster... Alle jeg kendte i Marstal var
ude og sejle eller havde andre planer
for lørdagen, men jeg havde jo meldt
til og ville have sejlet solo, hvis jeg ikke
kunne skaffe nogen! Frem med tele-
fonbogen og i gang. Bare for en sikker-
heds skyld startede jeg med Anna
Grube, for hun er altid frisk på en god
kapsejlads. Her stoppede min søgning
efter gaster så. Hun ville gerne og
havde en ven i Århus, som også var
klar, så vi blev 3 om bord – perfekt. 
Skibet var stadig i kriger stand efter

DM, så det var bare at finde en sove-
pose og et enkelt sædehynde, så var
jeg klar. Fredag middag sejlede jeg så
skibet til Faaborg. Vejret var vanen tro
næsten lige imod. »Har vist ikke be-
søgt Agnes nok i kirken de senere år«
tænkte jeg… Men efter en skøn sejlads
til Faaborg og en god nats søvn skulle
slaget slås. Som altid med morgenmad
for dem der havde meldt til, og skip-
permøde. Vinden var frisk; 6-7 m/sek.
fra NV og den skulle så dreje i syd op
af dagen. En X 79 har et næsten ens
mål med en Impala 27, så Claus og fa-
milien skulle starte samtidig med os.
Næsten... Ruten var lagt ned om Aver-
nakø først, så der var rigtigt gang i de
kulørte sejl. Impalaen og os fik hurtigt
sejlet de foran startende par skibe op.
Der er et par steder, hvor lokalkend-
skab nok er en fordel – her er snævert

og derfor er det nok meget godt man
har valgt den omsejlingsretning. Her
blev luffet og stjålet vind i den store stil.
Efter at have rundet kompas-afmærk-
ningen lige øst af Avernakø gik det el-
lers mod vest ude i åbent hav. Her
havde vi vinden lige imod. Vi kunne lige
holde Skjoldnæs op og feltet blev delt
i to; dem der holdte sig under land og
os der ville ud hvor der var fri vind. Vi lå
stadig tæt på Claus og Impala’en. Far-
ten var lidt på vores side, men des-
værre havde han højden – dog kun
med en lille grad eller to. Dette resulte-
rede i at hver gang vi kom op på luv
side og havde god fart begyndte de at
sejle endnu højere og vi kunne ikke
komme forbi. Efter et lille taktikmøde
om bord besluttede vi at slå et slag til-
bage mod Avernakø. Vi kunne her se
at vi havde hentet endnu flere af dem
der startede før os og at den med at
søge rum sø havde givet pote. Endda
rummede vinden for os og da Impa-
la’en havde fortsat over mod Als havde
vi lige her den taktiske fordel. Håneret-
ten ville lande på Maxpress til aftenens
middag, hvis det her holdt. Men som
sagt er der også »torne i himmeriget«
og vinden gik igen mod syd. Nu havde
vi sat alt den fine afstand til, som vi
havde vundet og vi havnede igen et
par bådlængder bag Impala’en. Herfra
og hele vejen op til topmærket lige vest
af Bjørnø fortsatte en indædt kamp om
placeringerne. Nu begyndte alle de
lange smalle skibe at blande sig i lø-
jerne. Herfra og ind til Faaborg-løbet
var det igen de farvede sejls kurser. Så
kunne jeg endelig komme forbi Claus
og familien »med lidt hjælp fra en Ban-

ner 28 racer« og nu skulle der så bare
holdes fuld damp på indtil mål. Trætte
og glade efter en rigtig god dag på
havet var der nu tid til at få diskuteret
alle facetter af dagens sejlads grundigt
igennem mens vi ventede på de sidste
skibe skulle komme i havn. Derefter
var der præmietid. Alle skibe var delt
op i løb, hvori vi alle havde næsten ens
DH mål. De 3 første fik et gavekort til
Tuco værftets butik, og agterlanternen
i hvert løb fik et meget fint 20 kg plov -
anker. 
Her bør jeg måske lige nævne at alle

4 folkebåde satte sig på de 4 første
overaltpladser med en Ylva og »Car-
bon 3« på de efterfølgende pladser. Så
jeg kan kun opfordre alle vores folke-
båds racere til at deltage, så vi kan få
hevet den pokal ud af hænderne på de
lokale og hjem til Ærø, hvor den hører
hjemme! Aftenen stod på fest og far-
ver i klubhuset -her blev dagens taktik
diskuteret, og de sidste drabelige slag
blev udkæmpet over bordet.
Søndag morgen gik turen atter hjem

til Marstal. Vinden var igen frisket op,
og Agnes og hendes arbejdsgiver fik
igen mange tanker... Heldigvis var vin-
den i syd og det gav en god halvvind
det meste af turen hjem. Endnu en
skøn sejler weekend var overstået.



10 MARSTAL SEJLKLUB

AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

EBBES BÅDEBYGGERI

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

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk

Klosterplads 9
5700 Svendborg  Tlf. 63 14 69 00
www.deloitte.dk

Leje af byens bedste
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06
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Jeg tror vi skal skilles
Af LEIF ROSENDAHL

Det er med meget blandede følelser, at
jeg har sat mig til tasterne. Det er jo
altid svært at skulle afsløre sine private
tanker for en større skare, men at for-
tælle om en måske kommende skils-
misse er nok noget af det sværeste og
ret grænseoverskridende.
Men jeg er kommet til det punkt i mit

liv, hvor jeg skal til at indstille mig på
snart at måtte leve uden min trofaste
ledsager – MONSUN – siden 1976. Ja
vi blev egentlig forlovet i 1975, men el-
lers har vi delt bord og køje i 36 år. Vi
har været trofaste mod hinanden og
gået igennem de smukkeste dage og
det værste lortevejr sammen eller fulgt
hinanden i lyst og nød, som det vist
også kaldes. Igennem alle disse år har
vi sammen bevæget os næsten 36.000
sømil hen over den blå planet. Vi har
været rimeligt nærhedssøgende og har
kun været i Norge, Sverige, Polen og
Tyskland, men alligevel. To gange gen-
nem Götakanalen og en tur til Helgo-
land samt besøg i næsten hver eneste
danske havn er det blevet til.
Og hvorfor så en skilsmisse? Jo,

som det nogen gange er tilfældet ved
skilsmisser, skyldes det også i vores
tilfælde tiltagende uoverensstemmel-
ser. Ikke at vi har skændtes. Dertil var
og er MONSUN alt for føjelig og tilgi-
vende. Men der er kommet små ska-
vanker på begge sider, skavanker som
gør det fortsatte samliv besværligt.
Ikke fordi MONSUN har klaget sig,
men hun bliver jo også ældre og kræ-
ver mere og mere omsorg, både hvad
angår garderoben og de mere ædle
indre dele. Men jeg må selvfølgelig
også påtage mig en del af skylden. De
seneste år har bentøjet ikke været så
godt. Dertil kommer at vores husven
gennem alle årene, Karen Margrethe,
måske har fået nok af min og MON-
SUNs føjten rundt alene og synes, at
nu kan det være nok. Jeg tror hun er
utryg ved, at vi er for meget alene sam-
men og måske er hun en anelse jaloux.
Så derfor har MONSUN og jeg be-

sluttet, at vi i den kommende sæson
skal være i en slags parterapi, og vi vil
prøve om vi kan rette op på vores for-
hold, så vi kan leve et måske mere ro-

ligt liv sammen. Hvis ikke det kan lade
sig gøre, må vi jo gå hver til sit. Det er
selvfølgelig mit håb, at et andet men-
neske kunne tænke sig at tage sig af
MONSUN, som har mange gode år i
sig endnu. Da der ikke skal skjules
noget, er der lagt oplysninger og bille-
der offentligt frem på nettet på www.
baadehandel.dk.
Det er også muligt at få en date med

MONSUN, så man virkelig kan prøve,
om der skulle være en gensidig tiltræk-
ning. Jeg vil endda gå så langt som til
at ville formidle kontakten direkte, hvis
du blot ringer mig op i forvejen.
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• OPTIMIST BALLONEN 
Lidt pigesejladsinfo
Af ELISABET KRISTENSEN

Jeg bliver med blødende hjerte nødsa-
get til at udskyde pigesejladsen, da der
desværre INGEN er (udover Ole Stryn),
som har meldt sig på banen til at
hjælpe med at få det op at stå. 
Syntes selv det var sådan en god

ide – selvfølgelig mest fordi, jeg gerne
ville ha’ haft nogen flere piger på van-
det og givet dem de oplevelser det er
at være på vandet. Der er sikkert rigtig
mange piger rundt om på Ærø, som
gerne kunne tænke sig, at lære at sejle,
men ikke aner HVORDAN de kommer
i gang. 
Indtil nu er der ca. 12 piger, som har

meldt sig på banen, og der har ikke en-
gang været annonce i Ugeavisen. DER-
FOR synes jeg, det er værd at bygge
videre på, og jeg har IKKE opgivet pro-
jektet, men udskyder det til næste vin-
ter i håbet om, at der er nogen, som
læser dette og forbarmer sig.
Kan egentlig ikke forstå det; at få lov

til at arbejde med alle de dejlige piger?!
Det skulle da for pokker få de fleste
mandfolk op af starthullerne. AK, AK
de mænd!! Nu skriver jeg »mænd« –
det kan jo også være piger til at under-
vise!
Havde forestillet mig, at man kunne

sætte sig på til en enkelt eller to træ-
ningsdage, sådan at man ikke binder
sig for meget. Teorien kunne jeg godt
klare alene, blot med lidt assistance til
at tage nogle aftener med f.eks. hvor-
dan man undgår/slukker brand om
bord eller hvordan vi håndterer nødra-
ketter.
Er der nogen som kunne tænke sig,

at give en hånd med til at få det her op
at stå, så kontakt mig venligst på mobil
51 92 37 19. Jeg påtænker at starte ja-
nuar 2014 hver 14. dag på mandage
fra 19.00-21.00 med teori og dernæst
på vandet fra ca. 1. maj. 

Forhåbentlig har dette indslag fået
nogle tanker i gang hos mange, såle-
des at jeg snart får positive tilbagemel-
dinger.

Ohøj fra 
juniorafdelingen!
Af CHRISTOFFER WESTERBERG

Jeg er blevet opfordret til at skrive et
lille kort indlæg her i Ballonen omkring
det efterår, der netop er gået.
Først vil jeg starte med at introdu-

cere mig selv: Mit navn er som sagt
Christoffer og jeg går på blå HF-søfart,
2. årgang. 
Inden jeg kom her til øen sejlede jeg

i Havnsø, hvor jeg har sejlet siden jeg
var 10 år gammel. Efter at have sejlet
jolle i 5 år begyndte jeg at tage mine
instruktørkurser, så jeg kun ne blive
træner i klubben. Samtidigt sejlede jeg
Feva-jolle og fik tilbuddet om at kom -

me en tur til Feva-VM, som foregik i
Frankrig. Her fik Laust, min sejler mak-
ker, og jeg en fornuftig plads i midten
af feltet. 
I dette efterår har jeg fungeret som

hovedtræner for Feva’en, en laserjolle,
zoomjollerne samt A- og B-optimis-
terne. Det har været et dejligt år med
mange gode aftener med fint vejr, samt
gode ture på vandet. Vi har været på
Birkholmstur, hvor der blev afholdt
kapsejladser – selv for forældrene,
som var med. 
Rævejagten gik også forrygende

med en masse vandglade unger ude
for at samle »ræve« i form af træklod-
ser og flasker på det Lille Hav. 
Vi har også været en smuttur til Fyn

for at deltage i diverse stævner, hvor
de gæve gutter Frederik og Theis om-
bord i Feva’en, sammen vandt Fyns-
mesterskabet.
Alt i alt en fantastisk sæson, og vi

håber på endnu en.

Ønsker du også din annonce opgraderet
til farver allerede fra næste nummer kan
det ske ved henvendelse til redaktøren på
ballonskipper@planet-earth.dk. 

1 farve = +15% + moms.
Komplette farver (4 farver) = + 40% + moms.

● OPGRADERING TIL  FARVER ●
Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!

Ærømesterskabet 2012
Elisabet Kristensen, leder af Optimist-/juniorafdeling, berettede til generalfor-
samlingen, at Birkholmsturen i august igen var en stor succes med fint vejr
og perfekt vind for de nye sejlere. Næsten alle de nye optimistsejlere sejlede
selv fra Marstal til Birkholm.

Selve sejladserne blev afviklet om lørdagen, og vindere af Ærømesterskabet
2012 blev følgende:

C Optimist 1. plads Marius Høst Jørgensen 7 år, Marstal
C Optimist 2. plads Rasmus Møller Andreasen 9 år, Ommel
C Optimist 3. plads Magnus Arnold 8 år, Marstal

B Optimist 1. plads Rasmus Kjeldgaard 10 år, Marstal
B Optimist 2. plads Simon Larsen 10 år, Ærøskøbing
B Optimist 3. plads Nichlas Svarer Holm 12 år, Marstal

A Optimist 1. plads Maja Fly ,Søby
A Optimist 2. plads Kasper Morsø, Marstal

Junior 1. plads Oskar Kristensen Ærøskøbing (Zoom 8 – lystal 0,90)
Junior 2. plads Theis Madsen/Frederik Kristensen, Marstal 

(Feva – lystal 1,12)
Junior 3. plads Michelle Fly, Søby (Laser – lystal 1,19)
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• RO BALLONEN 
Ungdomsroere
i Marstal
Af LEIF ØSTLUND

Det er en stor udfordring at kunne til-
trække og fastholde unge mennesker
indenfor rosporten – ikke kun her på
Ærø, men det samme gælder for hele
Danmark. Nu er vi så heldige, at vi har
fået tre medlemmer, der endnu ikke er
fyldt 21 år og derfor har været med til
at sænke gennemsnitsalderen blandt
ro-medlemmerne betragteligt. Nadja,
Anders og Laust er begyndt at ro in-
denfor de to sidste år og vil nu gøre en
ekstra indsats for at tiltrække flere
unge mennesker til at komme med ud
og få del i de skønne rooplevelser, vi
alle længes efter nu her i vinterhalvåret.
Nadja går nu på 3. år på HF-maritim

og forventer herefter at fortsætte in-
denfor Søværnet og komme ud at
sejle. Da håndboldskader gav hende
anledning til at prøve andre sports-
grene, blev rosporten den foretrukne.
Her er det samvær med andre roere,
naturoplevelser, motion, frisk luft og
samspil med øvrige i besætningen, der
giver anledning til at stresse af fra ud-
dannelse og arbejdet på Hotel Marstal.
Nadjas positive oplevelser har nu smit-
tet af på hendes mor og far, der er be-
gyndt at ro hjemme i Kalundborg. Så
er der også mulighed for at komme ud
på vandet og prøve kræfter, når fami-
lien er samlet.
Anders og Laust er kommet til Mar-

stal og HF-maritim (2. år) efter et år på
maritim efterskole i Bagenkop. Her fik
de prøvet både at ro travalje og sejle
Folkebåd, og da de kom her til Marstal,
fik de oplyst om mulighederne i Sejl-
klubben og vores ro-afdeling. Det er nu
tredje ro-sæson de går i møde og
begge har nu certifikat på, at de har
bestået korttursstyrmandsuddannelse,
så de kan tage ansvar for robåd og be-
sætning, når de har tid og lyst til at
komme en tur på vandet.
Hvordan kan vi så gøre det endnu

mere attraktivt for unge mennesker at
komme i gang med at ro? 

– Sociale arrangementer er allerede i
orden og her hygger vi os på tværs
af aldersgrænser. 

– Roture ud til øerne (Strynø, Birkholm
etc.) og gerne med en overnatning,
ville være gode oplevelser. 

– Mere instruktion i roteknik og gerne
lidt flere konkurrencer mellem med-
lemmerne. 

– Pulsen må gerne kunne mærkes.
Om vinteren ville det være dejligt
med et par romaskiner og mulighed
for spinning. 

– Kontingentet kunne nedsættes for
dem, der fortsat er under uddan-
nelse; vi taler her om kontingent for
at være med i ro-afdelingen, dvs. de

450,- kr. Hvis man er med i Naviga-
tørforeningen, er man som ung-
domsroer fritaget for selve kontin-
gent til Sejlklubben, men ikke aktiv
ro-kontingent.

– Mere information om mulighederne i
Sejlklubbens Ro-afdeling ville skabe
større interesse blandt de nye elever
på HF-maritim og Navigationssko-
len. Reklame kan arrangeres oppe
på skolerne. Åbent hus i ro-lokalerne
er planlagt til den 20. april, men kan
afholdes flere gange, hvis der er in-
teresse. Aften-arrangementer med
åbent hus kan også være et alterna-
tiv.

– Flere arrangementer i vinterhalvåret,
f.eks. bowlingaften eller lignende,
ville være ønskeligt.

– Vi er meget glade for være sammen
med vores unge medlemmer og
måske blive inspireret til lidt nytænk-
ning og nye udfordringer, så længe
vi har mulighed for at komme ud i
vores robåde.

De to robåde på vej til næste destination via M/F Marstal – rygterne siger at de
fremover skal benyttes af en ny roklub i Grækenland. Foto af Marie Kreuter.

Her ser vi Laust, Nadja og Anders.

Ny tonnage i Ro-afdelingen
Af LEIF ØSTLUND

De to udstationerede robåde fra Dansk Forening for Rosport (DFfR) blev afhen-
tet sidst i maj – det var ikke muligt at blive enige med DFfR om en fornuftig pris,
og da de heller ikke ville betale for den nødvendige vedligeholdelse blev dette af-
slutningen på Ø-projektet. Men da vores venner i Rudkøbing hørte om dette, til-
bød de at vi kunne overtage en tilsvarende to’er i glasfiber – den blev nemlig ikke
benytter ret meget mere. Denne to’er blev afhentet onsdag den 25. juli af Niels
Kilian, Torben Kyhl og Leif Østlund, og indgår nu i afdelingens tonnage under
navnet »Strynø«. Efter færgetur, morgenmad sammen med vennerne i Rudkø-
bing, smuk tur nord om Strynø og frokost på Strynø ved møllen, blev vi eskorteret
ind til Marstal af to af vores egne robåde. Kaffe og lagkage på sejlklubbens ter-
rasse markerede ankomst og velkomst af den nye medlem af robådsfamilien. 
Vi har desuden fået accept fra Sejlklubbens bestyrelse til at skifte de reste-

rende seks træ-årer i »Mac« og »Strynø« ud med moderne og lette kulfiberårer.
Så nu kan vi faktisk være 24 roere på vandet samtidigt!
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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?
 

I Sydbank Marstal får du en personlig  
rådgiver, som du kan stille alle de spørgs-
mål, du vil, om din økonomi. Og vi har også 
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
 
Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et 
økonomi-tjek.

95
48

.0
11

2

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg 

Torben Holm har sendt dette billede af den allersidste båd, der kom på land ved Sejlklubben
i sæson 2012 – Helge Morsø assisteret af Niels lukkede leddet på den sidste efterårsdag.

SIDSTE OPTAGNING
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelse-
rie 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 rejseberet-
ninger – 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 udpe-
gede person tager udfordringen op, så vi i fæl-
lesskab kan skabe et varieret og interessant
blad.

I denne udgave af Stafetten præsenteres i for
Anne Folting’s meget charmerende og uskyldige
beskrivelse af livet til søs set fra børnehøjde.
Sikke et spændende eventyr for en lille pige –
og for os læsere!

Anne har overleveret Stafetten internt i Ro-afdelingen, 
og næste skribent, 

der derfor bedes indsende sit bidrag til Ballonen er:

CHRISTINA KJERULFF

Næste skribent er, som allerede nævnt, også roer 
– og har været aktiv i Marstal Sejlklubs Ro-afdeling 

siden hun i 2008 flyttede til Ærø efter at have boet og arbejdet
i Portugal, England og Sverige. 

Roning er ikke fremmed for Christina, 
der er i sine ungdomsår roede i Grenå ro- og kajakklub.

Christina er uddannet arkitekt i København i 2010, 
og har siden startet egen tegnestue her på Ærø.

Christina har to små piger og er gift med Morten, 
som i sommeren 2012 også blev »overtalt« 

til at begynde at ro og vist i den forbindelse opdagede 
visse ukendte muskelgrupper…

Jeg har valgt, at stafetten denne gang
skal skrives af et barn – om end bar-
net er blevet godt og vel voksent.
Grunden til, jeg fik næsten tre år på

min søfartsbog, inden jeg var fyldt 11,
var min fars arbejde som styrmand og
senere kaptajn på A.P. Møllers lyseblå
skibe. Jeg har således kørt i tog i
mange døgn og fløjet mange timer i en
ung alder, for f.eks. at blive sejlet ud i
en lodsbåd og senere anbragt i et stål-
bur og hejst de mange meter op fra
lodsbåden til dækket på et tankskib i
ballast. 
Oftest var jeg om bord på skibe, der

sejlede under de varme himmelstrøg.
Jeg husker godt dårligt vejr, hvor min
far viste mig, hvordan det store skib
kunne bøje hen over bølgerne; det
kunne ses fra koøjet agter til bakken
langt derude. Dog, alligevel husker jeg
faktisk kun det hele i godt vejr med
solen spejlende i det blanke vand. 
Der var gennemsnitligt nogen og

tredive mand om bord samt min mor
og min lillebror. Fra jeg var 5-7 år hu-
sker jeg Caroline Mærsk med midt-
skibsbygning og løbebro, og fra det vil
jeg fortælle om de to skibshunde Mal-
lebra og Buster. 
At der var hunde om bord, var ikke

spor mærkeligt. De var matrosernes
hunde, og de fulgte navnlig bådsman-
den, som også fodrede dem og redte

hundenes køjer i matrosmessen om af-
tenen. Da vi lagde til i Genova var Mal-
lebra og Buster som sædvanligvis de
første ned ad landgangen. Jeg har se-
nere tænkt på, at det må havde været
hårdt for de to hunde at være på jern-
dæk så længe uden græs og jord
under poterne. I hvert fald piskede de
to hen ad kajen og op i byen. Det tog
matroserne ganske roligt, for sådan
gjorde hundene altid. Dagen gik og
hundene kom ikke tilbage – og næste
dag det samme. Jeg kan huske matro-
serne skiftedes til at gå op i byen og
kalde på og pifte efter dem, men til
sidst, da skibet var lastet, måtte vi afgå
uden Mallebra og Buster. 
Matroserne var helt stille. Bådsman-

den var, selv for et barn, tydeligt ked af
det. Sjovt som et skib kan emme af
forventning når land og havn nærmer
sig og emme lige så tungt, når noget
er galt. Det var tydeligt, at hundene
manglede. Og så tænk sig, da vi uger
senere anløb Genova igen, kom to be-
tjente med Mallebra og Buster. Jeg fik
lov at komme med ned på kajen for at
tage imod dem, og der så jeg noget
der gjorde stort indtryk. Den store, og
til tider brovtende bådsmand, lå på
sine knæ og prøvede at holde om de
to hunde i deres vilde gensynsglæde.
Men det, der var mest mærkeligt for en
lille pige, var, at den store mand græd. 

Supertankere, som jeg sejlede på,
var i fart sådan, at vi var på søen flere
uger ad gangen. Jeg husker det ikke
som ensformigt eller kedeligt. Skolen
havde givet os en masse bøger og op-
gaver med, så dagligt underviste vores
forældre os, og når det arbejde var
overstået, skulle vi gå ud og hjælpe ma-
troserne. Jeg har banket meget rust,
malet med megen mønje, spulet dæk
og hjulpet kokken med at spule dørken
i kabyssen. Om søndagen skulle vi
komme op på broen kl. 12. Præcist når
klokken slog tolv, fik vi lov til at trykke
på alarmerne til apteringen og på bak-
ken. Det var en lille ting, der derude var
en stor ting, og så kunne den høres. 
Jeg ved ikke, hvor vi havde jord fra

derude til søs, men hovmesteren gav
mig jord. Og jeg såede mange citron-
og grapefrugtsten i kopper, vandede
dem og bar dem rundt på dækket, så
de fik sol hele dagen. Forunderligt var
det, når de små grønne stængler med
bøjet hoved banede sig op gennem
jorden og i løbet af få dage løftede ho-
vederne, og de små blade skød ud på
de tynde stængler. Til tider havde jeg
hele små haver at passe, og kokken
var sød til at samle tomme kaffedåser
når planterne var blevet så høje, at de
små kopper væltede. 
Det salte vand var en kendsgerning,

og det var den herlige følelse også, når

Søhesten
Af ANNE FOLTING HAASE
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min bror og jeg stod i et tomt svømme-
bassin og matroserne drejede på
hanen og det salte varme vand spu-
lede på os med stor kraft. Jeg kan sta-
dig fornemme løbeturene rundt i
bassinnet indtil vandstanden var så
høj, at saltvandet bar os, og vi svøm-
mede rundt i det Røde Hav, det Sorte
Hav og altid salte hav. 
Ved Messina-strædet så jeg noget

jeg heller aldrig glemmer. Vi kom for få
knob, og små træbåde med en masse
brune, små og unge drenge med hvide
tænder sejlede langs skibet. Drengene
grinede og råbte til os, og mandskabet
om bord smed flasker ned i vandet til
dem. I flaskerne var breve til dem der
hjemme, og sammen med brevene
havde mandskabet også lagt mønter,
pengesedler og cigaretter. Drengene
sprang i vandet og hurtigt som lege-
syge sæler samlede de flaskerne til
sig, kravlede op i bådene igen og råbte
og vinkede til os. Jeg smed en flaske i
med et brev til min mormor og morfar,
for min mor havde forklaret mig, at når
drengene kom i land med deres små
både ville, de gå på posthuset og
sende vores breve hjem til dem der-
hjemme. Deres løn var de penge og ci-
garetter, vi havde lagt i flaskerne. 
Jeg kan huske, jeg tænkte, at nogle

af drengene ikke var ældre end mig, de
var lynhurtige i vandet, grinede og jeg
tænkte på, hvor heldige de var. De be-
høvede ikke at gå i skole, men kunne
sejle rundt sammen og bruge vandet

som de ville. Tit, når jeg senere skulle
noget, jeg ikke havde lyst til, men som
var uundgåeligt, tænkte jeg med mis-
undelse på drengene og ønskede mig
ud på bådene sammen med dem. De
var for mig indbegrebet af frihed. Så
blev jeg ældre, og en del af det er jo at
miste sine illusioner. Måske gik dren-
gene ikke i skole, men de kan meget
vel have haft deres grunde til at mis-
unde mig mit liv der på dækket. 
Nogle gange når vi lagde til, kom der

handlende om bord. På dækket og
nogle gange i messen lagde de deres
varer, og så kunne skibets besætning
byde på varerne. Det var dels de hand-
lende, der gjorde indtryk på mig; de var
mænd, og alligevel havde de kjoler på
uden på nogle store bukser med ela-
stik ved anklerne. Som om det ikke var
nok, havde de turban på hovederne.
Men deres varer var også en oplevelse.
De sko, de solgte, var med opad-
vendte næser med guld pailletter, kun-
stige ædelsten og remme mellem
storetåen og tåen ved siden af. Der var
vævede tæpper, og et af dem købte
min mor til mig. I mange år hang det
ved min seng og var det sidste, jeg så,
når jeg skulle sove. To hingste galope-
rede væk fra et tempel. Begge hingste
med ædelstensbelagt saddeltøj og ha-
lerne løftet som faner. På den forreste
hingst sad en prinsesse i lang guldkjole
og sort flagrende hår, og en prins med
turban holdt hende fast på den galo-
perende hest. Et dramatisk billede

vævet i klare farver og silkeblødt at
røre ved. Men der var også vaser i
bronze med flotte mønstre og guld-
smykker i alle afskygninger. Og så 
var der krydderierne. Krydderier med
ukendte dufte og ukendte farver. Her
så jeg for første gang safran; noget der
altid vil være mystisk for mig, fordi den
dybe røde farve tryller alting flam-
mende orange.
Varmen var noget der fulgte med.

Jeg skulle spise saltpiller og huske at
drikke. Det var let, for jeg lærte at gå
ned til hovmesteren og på en lap papir
skrive: »En vand Anne« og så ellers
tage den sodavand jeg ville. Det var
vist ikke helt det mine forældre havde
ment, så da regnskabet efter de første
uger blev gjort op, stod min far til at
betale et betydeligt antal sodavand.
Jeg forstod det ikke, men syntes de
små buttede sodavandsflasker var for-
rygende og så i de mængder, når man
tænker på, sodavand var noget man
fik en af til fødselsdag, og aldrig mere
end en. 
Varmen betød mere end tørst, det

betød også fødder der brændte. Jeg
mønstrede med mine pigesandaler. På
et varmt jerndæk var de ubrugelige.
Varmen brændte ganske enkelt op
igennem dem. Nu er en sømand jo al-
drig rådvild, så matroserne skar af
noget tykt træ en slags skosåler til mig.
En donerede sin livrem, og den blev
skåret ud i passende remme og mon-
teret på træklodserne. Jeg var nede i
malershoppen og få mine nye sko,
som flere af matroserne efterhånden
var blevet involveret i. Stolt, om end en
anelse besværet, drog jeg af i mine nye
»sandaler«. Egentligt kunne man kalde
dem »Ekko-sandaler«, for trods de
mange remme var de rigtig svære at
styre under fødderne, og det sammen
med vægten af det tykke varmeisole-
rende træ gjorde, at det gav ekko i hele
skibet, når jeg sjoskede over dækket.
Mandskabet tog dem fra mig, og jeg
fik i stedet stoppet både det ene og
det andet i pigesandalerne, så jeg
kunne forcere det brandvarme dæk
uden varige mèn, og uden at vække de
sovende med tunge slag mod dækket. 
På en af udmønstringerne på Caro-

line Mærsk var jeg 7 år, og min bror var
hjemme ved vores bedsteforældre. En
dag kaldte min far mig op på broen, og
efter nogen tid bad han mig se ud på
bakken. Der så jeg noget jeg på ingen
måde forstod. En mand med bar
mave, bastskørt, og store lange krøller
og et mægtigt skæg kom gående med
en stor trefork, som han stemte ned i
dækket. Ved siden af ham kom en
kvinde – også i bast skørt med bikini -
overdel og lange krøller. Efter dem kom
en mand i sort, lang kappe, med en
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trekantet hat og så en del andre i deres
følge. Jeg blev rædselsslagen; hvor-
dan var de mennesker kommet her
midt ude i rum sø? Min far spurgte, om
jeg vidste hvad det var? Det var Kong
Neptun og hans kone Cleopatra. De
boede i havet, men var kravlet op på
skibet ad ankerkæden. De var kommet
efter dem, der sejlede på Kong Nep-
tuns have uden at havde fået lov. Jeg
spurgte om jeg havde lov, og til det
kunne min far sige, at jeg af rederiet og
folk om bord havde fået lov, men ikke
af havets konge. Jeg blev rigtig bange,
men min far sagde jeg skulle gemme
mig og på den måde måske undgå
deres straf. Min mor var åbenbart også
ulovligt på havet, og det var der flere
andre af besætningen der var. Jeg hu-
sker jeg kom ind i linnedrummet og
blev lagt mellem dynebetrækkerne.
Min mor og nogle af de andre lå på de
andre hylder. Kong Neptun og hans
følge kunne høres, og jeg rystede. Tre-
forken mod dæk og dørk dundrede
gennem skibet, og til sidst sagde min
mor, at vi hellere måtte give os til
kende for ikke at gøre Kong Neptun
endnu mere vred. 
Jeg var ikke bare lille, men også helt

bitte lille inden i, da vi gik op på Mon-
key Island og gav os til kende. Der
stod de; kongen og hele hans følge, og
jeg husker endnu den følelse af tanker,
der prøver at ordne det øjnene så. Et
fuldstændigt absurd billede midt på
havet, noget pludseligt – og så på
vores skib.
Vi blev slæbt hen agter, og der på to

troner sad Kong Neptun og Dronning
Cleopatra. Vi, der skulle døbes skulle
lægge os på knæ og kysse deres tæer.
Det kunne så være, hvad det ville, men
inden vi fik truttet med munden blev
deres tæer malet med »vand« – en
blanding af vand, mælk og sild, der lå
og flød i spanden. Magtforholdet var
aldeles sat på plads, og derefter fulgte
noget, der gjorde mig rigtig bange. På
dækket stod en bænk. Her blev de
udøbte lagt en for en og blev malet
med substanser der stank og farvede
og slået med de flade pinde, man rører
i malingen med. Det hele sluttede med
nogle stik i låret af en nål, der sad fast
i en korkprop. 
Jeg fik ikke den tur på bænken, men

da de løftede min mor der op, var min
eneste tanke at redde hende ud af
suppedasen. Det var dog umuligt, for
de var alt for mange og så var de 
alt for store. Men da de var i gang med
malerkosten, løb jeg hen og snappe-
de nålen i korkproppen, sprang hen 
til rælingen og smed den langt ud i
havet. 
Jeg reddede ikke min mor fra i flere

dage efter at måtte vaske og gnub-



18 MARSTAL SEJLKLUB

be mærkelige ting ud af håret, men 
jeg reddede hende fra nåleprikket i
låret. 
Til slut tog de mig i armen og jeg

blev ført hen til svømmebassinet. På
en planke tværs over bassinet stod
manden i den lange sorte kappe og
den trekantede hat. De skubbede mig
ud til ham, og fortalte mig, at om lidt
var jeg døbt. Manden holdt mig i skul-
deren mens han læste en hel masse
op. Det var om Kong Neptun og hans
7 verdenshave, om mig og mit snyderi
over linjen og en hel masse, jeg ikke
forstod, men det jeg forstod, var, at
vandet i svømmebassinet var fyldt
med kogt spaghetti, madrester, og
klumper af brunt sæbe. 
Nu var det her før skolepsykolo-

gerne så dagens lys, og børneværnet

var ikke på de breddegrader, så jeg fik
et skub og plaskede ned i grøden. 
De klappede, for nu var jeg blandt

dem, der trygt og med fuld tilladelse
kunne krydse ethvert hav, enhver flod
og alle å-løb på denne klode, og det
var jo egentligt ikke nogen lille ting.
Hvis du ser på billedet, kan du se den
flotte dåbsattest, jeg fik. Den var skre-
vet på et gammelt søkort. Hvilket navn
jeg fik i dåbsgave? Jo, jeg kunne fra
den dag kalde mig Søhesten.
Sådan husker jeg livet til søs – den-
gang. Altid flinke folk, der sikkert sav-
nede deres børn derhjemme, hvilket
smittede af i den interesse, mandska-
bet altid viste mig og min bror. Jeg har
fået mange historier, megen hjælp,
megen oplysning og indlevelse i mine
forsøg på at redde strandede flyvefisk,

trætte småfugle, der var nødlandet,
varme fødder og savnet efter en gyn -
ge. 
Jeg så sammenhold, hierarki, hu -

mor, slagsmål, ja, og tårer, og det gav
mig i høj grad fornemmelsen af, hvad
min far lavede, når han var væk fra os.
Jeg oplevede sømanden, når han er
den, han er, i de perioder, hvor han
vender ryggen til land. 
Den sidste mand, jeg vil nævne, var

ham, det hele drejede rundt om: Hr.
Mærsk McKinney Møller. Min far fik en
nybygning, og jeg kom som 13 årig om
bord, inden denne supertanker tog på
jomfrurejse. 
Alle om bord var i højeste gear, ski-

bet emmede denne gang af forvent-
ning og nervøsitet. Om lidt kom Hr.
Møller om bord. For mig var det mær-
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keligt at så mange voksne mennesker
kunne opføre sig sådan på grund af
denne mand. En høj, slank, gråhåret
mand i en forholdsvis slidt lysebrun
lang frakke. 
På et tidspunkt kom han og gav mig

hånden. Jeg så ind i et par blå, nysger-
rige øjne, som mest af alt var fyldt med
venlighed. Han spurgte mig om for-
skellige ting (nysgerrigheden), og der-
efter spurgte han mig, hvad jeg kunne
tænke mig at lave, hvis jeg kunne gøre

det lige præcist, jeg ville (venligheden).
Enden blev, at min bror og jeg fik 
en piccoline fra kontoret, fri taxi, en
bio grafforestilling til »Saturday Night
Fever« – det var den gang – og alle de
burgere, vi kunne spise på Burger
King. Rigtig store oplevelser i 1976 for
to børn fra Ærø. 
A. P. Møllers skibe havde jeg set ved

kaj. Jeg havde set dem komme ude i
horisonten og set den hvide stjerne i
skorstenen blive tydeligere og tydeli-

gere. Disse skibe havde dels gjort, at
min far i store dele af min opvækst
havde været væk, men de havde også
skabt fundamentet for min familie. 
Det blev en lang historie, og den

kunne havde været blevet endnu læng-
ere, for jeg fik ikke fortalt om delfinerne,
hvalerne, helikopteren, der hentede den
syge telegrafist, oplevelserne i frem-
mede byer, juleaften på Persergolfen i
45 graders varme, og alt det andet;
men det må blive en anden gang. 

Af formandens årsberetning fremgik det, at den officielle pinsetur 2012 var blevet aflyst - det skyld-
tes en vurdering fra sejladsudvalgets side om, at de fleste ville foretrække at være hjemme til søsæt-
ningen af Bonavista… 

Ganske givet en klog disposition, men husk nu at sætte kryds i kalenderen d. 18. maj 2013 til dette
års pinsetur! (Fotos af Jcob Kjøller).
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2013/2014

BAGSIDEFOTO

VINTER/FORÅR 2013
� 16. marts 2013 Kranfolket tørner til
� 02. april 2013 Broer i vandet
� 02. april 2013 Roerne starter
� 10. april 2013 Juniorer & A- sejlere starter
� 13. april 2013 Oprydning / rengøring – Klubhus m.m.
� 14. april 2013 Standerhejsning
� 24. april 2013 B & C - Optimister starter
� 07. maj 2013 Aftenkapsejladser starter
� 18. maj 2013 Pinsetur
� 31. maj –
2. juni 2013 Harmonikafestival / Ærø Rundt

B

EFTERÅR/VINTER 2013/2014
� 16. august 2013 Optimisternes Birkholmstur
� 24. sept. 2013 Kapsejladser ender
� 25. sept. 2013 Optimister slutter sejladser
� 28. sept. 2013 Rævejagt / Standerstrygning
� 31. okt. 2013 Broer op
� 07. dec. 2013 Kranen rigges af
� 01. febr. 2014 Sommerfest ?
� 08. febr. 2014 Generalforsamling

Spækhuggeren Solstrålen med
skipper Laurits Nielsen, overstyr-
mand Erik Kristoffersen og yng-
stemand Henrik Thygesen på vej
ud af havnehullet til endnu en af-
tenkapsejlads på Bredningen.
Laurits er en flittig deltager hver
eneste tirsdag sæsonen igen-
nem, og endte på en samlet 3.
plads (aftenkapsejladserne 2012
blev vundet af Ebbe i folkebåden
efterfulgt af Erik Jørs i Internatio-
nal 11m på en 2. plads).

Sejladsudvalget kunne til gene-
ralforsamlingen berette, at aften-
kapsejladserne 2012 begyndte
8. maj og strakte sig frem til 25.
september kun afbrudt af en kort
sommerferiepause – der blev
gennemført 15 sejladser og kun
aflyst en enkelt, hvilket er en
markant forbedring fra 2011,
hvor hele fire sejladser måtte 
aflyses grundet dårligt vejr.

I alt 15 både deltog fordelt over
2012, hvilket er fire mindre end i
2011.

(Arkiv)foto af Marie Kreuter.


