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Fantastisk forrygende revy, som den plejer!
Nej ikke helt, der var lidt fornyelse, stemningen var høj fra start og så længe jeg husker, 

det er  utroligt en flid og fantasi der bliver lagt i den fest. Rigtig godt gået.

Sejlerhilsen Torben
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ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

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

Øens VVS Ærø A/S Ærøskøbing 62 52 24 90
Marstal 20 13 72 40
København 21 63 71 78

oens@vvsaeroe.dk
www.oensvvsaeroe.dk

� VVS
� Blik, tag, facade
� Kloakering

� Ventilation
� Brændeovne
� Solvarme

Vi udfører også totalentrepriser

NYT NAVN
TIL BÅDEN

MANGE FARVER
AT VÆLGE MELLEM

Det er billigere end du tror !

  +45 2636 7000

Alan Larsen Hvidtfeldtsgade 7, 5960 Marstal
  akl@teampro.dk

eller
Streamer til Bilen
Firmanavn / Logo, til butiksruden
Husnummer
Navn på Postkassen
Tryk på T-Shirts mm.

LEDIG
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LEDEREN – MARTS 2016

DEADLINE for 
BALLONEN nr. 2, 2016 er: 15. JUNI 2016

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni. oktober.

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.

Redaktører: 
Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33 / 20 41 32 54.
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04.
ballonen@outlook.dk

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk

BESTYRELSEN 2016
Formand (Ro-afdelingen): 
Leif Østlund, Snaregade 2, 5960 Marstal, tlf  62 53 33 44 / 
20 99 93 50. leif.oestlund.marstal@gmail.com

Næstformand:
Lasse Kjærgaard, Strandstræde 9, 5960 Marstal, 
tlf. 40 24 50 64. lasse.kjaergaard@pc.dk

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

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

Øvrige bestyrelse:
Kjeld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Sonnich Sonnichsen, tlf. 21 22 26 29.
Torben Kyhl, tlf. 40 36 46 20.
Henning Bager, tlf. 22 34 13 12

Suppleanter:
Lars Madsen og Jesper Christensen.

Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
Ej besat.

Sejladsudvalg:
Torben Kyhl, Havnegade 26, 5960 Marstal, tlf. 40 36 46 20.
torbenkyhl@gmail.com
Svend Hansen, Laurits Nielsen, Erik Jørs, Mogens Madsen.

Roudvalg: 
Leif Østlund, Snaregade 2, 5960 Marstal, 
tlf. 62 53 33 44 / 20 99 93 50. leif.oestlund.marstal@gmail.com
Lone Foght, Winnie Christiansen, Torben Bjørn Christiansen,
Poul Haase, Torben Bundgaard, Torben Kyhl, Ib Rasmussen

Klubhusudvalg: 
Kjeld Henriksen, Græsvængevej 55, 5960 Marstal, 
tlf. 62 53 28 28 / 42 15 10 19. kjeldhenriksen@live.dk
Henning Boye, Lars Madsen, Per »Maler« Andersen.

Festudvalg:
Laila Eriksen, tlf. 62 53 19 56, Anne Stjernholm, 
Joan Meirum, Helle Andersen.

Kran / Pladsudvalg:
Sonnich Sonnichsen Møllevejen 24, 5960 Marstal, 
tlf. 21 22 26 29. s.sonnichsen@jubii.dk
Laurits Nielsen, Bjarne Nielsen, Lars Madsen, 
Niels Erik Kjøller Pedersen.

Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.

Medlemsblad:
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04, Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33.
ballonen@outlook.dk – udbringning Torben Bundgaard.

Parkudvalg:
Ledigt.

Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01.torben@bundgaard.be

Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.

Udlejning:
Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.

Formanden har ordet
Af LEIF ØSTLUND

Generalforsamlingen i Marstal Sejlklub blev afholdt den 13. februar
og der blev gennemført en større udskiftning i bestyrelsen. Lars Kjeld-
gaard, Tommy Christensen, Jan Møller Jensen, Jesper Andreassen
og Niels Erik Kjøller Pedersen ønskede ikke genvalg. Fire nye medlem-
mer blev valgt ind i bestyrelsen. Lasse Kjærgaard, Henning Bager,
Sonnich Sonnichsen og Torben Kyhl udgør nu sammen med Jens
Lindholm, Kjeld Henriksen, Steffen Bach og Leif Østlund den nye be-
styrelse. Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning blev der
gennemført et konstitueringsmøde og jeg blev valgt til formandspo-
sten.

Det skal blive både sjovt, interessant og spændende at styre sejlklub-
ben gennem den kommende sæson og vi har allerede haft vores før-
ste bestyrelsesmøde og det er mit indtryk at det nye »team« er fuldt
af energi og klar til at løse de opgaver, der ligger foran os.

Der er i øjeblikket ikke nogen der har meldt sig til at lede vores opti-
mist-  og juniorafdeling og her er der stor risiko for at optimistjollerne
ikke kommer på vandet i år. Hvis der er nogen af jer, der kender en
kandidat til opgaven, så kontakt snarest os i bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev der en skriftlig afstemning om forslaget,
at Marstal Sejlklub skulle meldes ind i Dansk Sejlunion. Resultatet blev
24 stemmer for og 28 stemmer imod og en blank stemme. Hvis der
er medlemmer der brænder for at udnytte de muligheder, der er i
Dansk Sejlunion, vil jeg anbefale at man melder sig ind i Ærø Sejlfor-
ening. På den måde er det den enkelte som bliver medlem og beta-
ler kontingent. I mange år har roerne udover kontingent til sejlklubben
også betalt et ekstra kontingent, der dækker lån af klubbens robåde
og medlemskab af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Den nye bestyrelse vil sørge for at informere medlemmerne ved at
lægge dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder på vores hjemme-
side. Vi vil bestræbe os på en åben og ærlig dialog.

Husk, at der lægges mange, mange timers frivilligt arbejde i at holde
sejlklubben i gang og i orden. God sejlsæson til jer alle!

Skibskisten
KØB · SALG · BYTTE

Har du noget du vil
sælge eller købe, 
måske noget du vil 
bytte med eller bare
overskud, du vil 
forære væk 
- så er chancen her!

Send din annonce til

ballonen@outlook.dk
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Af LEIF ØSTLUND

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 
Lars Kjeldgaard, Tommy Christensen,
Jens Lindholm, Leif Østlund,
Kjeld Henriksen, Jesper Andreasen,
Niels Erik Kjøller Pedersen.

Fraværende: 
Jan Møller Jensen, Steffen Bach.

Dirigent:
Søren Vestergaard.

1. Valg af dirigent
Søren Vestergaard blev valgt uden mod-
kandidat.

Dirigenten konstaterede at general-
forsamlingen var indvarslet i tide gen-
nem annoncer i Ugeavisen og på vores
hjemmeside, samt at generalforsamlin-
gen var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Årsberetning vedlagt fra Formanden,
ro-afdelingen samt Ungdomsudval-
get.

Formanden benyttede lejligheden til
at takke Tommy og Sommerfest-hol-
det med Malene i spidsen, for deres
kæmpe store arbejde med det succes-
fulde arrangementet.

Årsberetningen blev godkendt.

3. Kassereren forelagde regnskabet
Regnskabet blev godkendt efter en de -
taljeret gennemgang af Jens.

Regnskabet vedlagt.

8. Indkomne forslag
Dette punkt blev flyttet frem på dags-
ordenen, da det kunne have indfly-
delse på fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen havde modtaget et
skriftligt forslag fra Jens Weiss, der øn-
skede at Marstal Sejlklub skulle ind-
meldes i Dansk Sejlunion. Forslaget
blev motiveret af Jens Weiss. Der frem-
kom flere kommentarer for og imod
forslaget fra de fremmødte medlem-
mer.

Dirigenten foreslog, at der skulle
laves en skriftelig afstemning. Jørgen
Friis og Henning Bager blev udpeget til
stemmeoptællere.

Resultatet af afstemningen blev: 24
for forslaget og 28 imod forslaget og
en blank stemme.

Marstal Sejlklub fortsætter uden at
være medlem af Dansk Sejlunion. 

4. Fastsættelse af kontingent
Jens gennemgik forslag vedr. ændrede
kontingentsatser. Forslaget vedtaget.

Medlemmer af Navigatørforeningen
behøver ikke betale kontingent for
medlemskab af Sejlklubben, men skal
betale ro-kontingent og kranplads-kon-
tingent, hvis de ønsker at benytte disse
muligheder.

Kontingentforslaget blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Kjeldgaard, Tommy Christensen,
Jan Møller Jensen og Niels Erik Kjøller
Pedersen var alle sammen på valg og

havde tilkendegivet at de ikke ønskede
genvalg.

Desuden havde Jesper Andreasen
og hele ungdomsudvalget meddelt, at
de ikke ønskede at fortsætte. 

Leif Østlund, Kjeld Henriksen, Jens
Lindholm samt Steffen Bach fortsæt-
ter i bestyrelsen til næste generalfor-
samling. Nye bestyrelsesmedlemmer
blev Henning Bager, Sonnich Sonnich-
sen, Torben Kyhl og Lasse Kjærgaard.

6. Valg af suppleanter
Lars Madsen og Jesper Christensen
var villige til genvalg for endnu en pe-
riode og blev begge valgt uden mod-
kandidater.

7. Valg af revisorer
Evan Søndergaard samt Helmuth An-
dersen blev begge genvalgt uden mod -
kandidater.

9. Eventuelt
Lars takkede Tommy for hans store
indsats gennem åren for Marstal Sejl-
klub og overrakte en kogebog og nog -
le flasker vin.

Tommy takkede Lars for hans store
indsats i de seneste to år, som for-
mand for Marstal Sejlklub og overrakte
nogle bøger og flasker vin. 

Herefter tog Lars igen ordet og tak-
kede alle deltagerne og sluttede af
med et 3-foldigt leve, hvorefter besty-
relsen trak sig tilbage og konstituerede
sig.

Referat fra generalforsamling, 13. februar 2016

DEN NYE BESTYRELSE

Årsberetning 2015
Af LARS KJELDGAARD

Generalforsamling 28. februar 2015
Ca. 70 var mødt op til generalforsam-
lingen, jeg vil gerne nævne et par ting
derfra.

Man blev gjort opmærksom på at
gavlen i masteteltet var i ringe stand,
hvilket man dog fra bestyrelsens side
godt var klar over. Bestyrelsen har hen-
tet flere tilbud hjem på en ny port, som
dog synes at være for dyr d.v.s 40.000
kr. 

Gavlen er derfor blevet repareret og
porten er i første omgang blevet erstat-
tet med en ny sektion med lynlås pris
ca 12.000 kr, så skulle det gerne holde
en del år frem.

Jeg kan oplyse at Mads Flyger fra
Dansk Sejlunion har været på besøg d.
9. december i sejlklubben for, at infor-
mere bestyrelsen om, hvilke fordele
der eventuelt kunne være ved et med-
lemskab i DS.

Jens Weiss vil tale om Dansk Sejl -
union senere under indkomne for-
slag.

Nyt kranprojekt
Kranprojektet som jeg fremlagde sid-
ste år, er desværre blevet udsat, man
taler nu om år 2017-2018. Dette skyl-
des at man ikke finder at, der er penge
til det pt, og de penge der er menes at
skulle bruges til anden side d.v.s bl.a
renovering af den kun 10 år gamle 
toiletbygning, dette ifølge daværende
havnefoged Torben Lundemand.

Det er rigtig ærgerligt, der er brugt
meget tid på det for arealet ved og om-
kring kranen trænger virkelig til en for-
nyelse. 
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Garage/værkstedet
Den gamle garage som jo er blevet til
et værksted bliver brugt mere og mere.
Derfor er der købt en del nyt værktøj,
dette efter ønske fra flere medlemmer.
Planen er at garagen skal være noget
bedre end den er i dag.

Husk nøgler kan købes for 50 kr.

Klubhuset
Klubhuset står flot – til jeres orientering
er der skiftet nye vinduer i køkkenet,
da de trængte til udskiftning. 
Hanne står for udlejningen – det har

været på det normale niveau, og vi får
som sædvanlig megen ros for loka-
lerne, så det er jo herligt.

Som alle ved har Marcello valgt at
stoppe for, at gå på pension, og vi tak-
ker ham for mange gode år i sejlklub-
ben – vi ønsker Florentina & Marcello
god vind fremover.

I ballonen nr 4. 2015 var der indryk-
ket en spalte »bænken«.

»Da vi erfarer at Marcello stopper og
man er i gang med at indgå en ny kon-
trakt, vil vi gerne opfordre bestyrelsen
til at afholde et medlemsmøde omkring
fremtidig brug af vores klubhus, inden
bestyrelsen indgår en ny flerårig kon-
trakt, der binder klubben og de kom-
mende bestyrelser.«

Til det kan jeg sige, at vi i bestyrel-
sen har valgt at udlejningen skal fort-
sætte. Derfor blev der annonceret i
avisen vedr. ny forpagter.

For at imødekomme alles ønsker
kan jeg oplyse, at man i den nye for-

pagtningsaftale, har taget højde for
flere ting: 

Kontrakten gælder kun for et år ad
gangen (før var det 5 år).

Efter aftale kan sejlklubben benytte
lokalerne til egne arrangementer efter
varsko på min. 14 dage (dette har man
ikke kunnet før).

Ved Ærø Rundt arrangement en lør-
dag morgen i juni måned stilles loka-
lerne til rådighed for afvikling af mor -
genmad til de deltagende bådes be-
sætninger.

Festudvalget
Det er stadig Laila Eriksen der står for
festudvalget, men endnu engang vil
jeg høre om der er nogle, der kunne
have interesse i at hjælpe til og, der-
med skrive sig på listen, hvis dette er
tilfældet så kontakt endelig Laila.

Hjemmesiden
Så vil jeg gerne sige en stor tak til Tor-
ben Bundgård for den flotte hjemme-
side, som han har lavet til sejlklubben.
Torben er enorm hurtig og hjælpsom.
Når man skriver til Torben om, at ligge
noget ud på siden bliver det lagt ud
samme dag eller dagen efter, det kan
ikke være bedre.

Sommerfest
Der har lige været Sommerfest, hvilket
jo ikke har noget med år 2015 at gøre,
men jeg synes nu alligevel, at jeg vil
nævne et par ting der fra. Sommerfe-
sten var en rigtig succes, det var efter

sigende en af de bedste der er holdt,
stemningen var i top som altid. Billet-
terne blev solgt på kun 1,5 timer, hvor
normalt 3 dage. Der blev solgt ekstra
billetter således, at også dem på vente
liste kom med.

Revyholdet bestod af 9 fantastiske
skuespillere, som gjorde aftenen sjov
og festlig.

»Apollo« spillede op til dans. 
Om eftermiddagen var der general-

prøve, hvor 60 pensionister mødte op
og fik rørt latter musklerne.

Dette arrangement kan kun lykke-
des p.g.a den store frivillige opbakning
og store indsats. En stor tak til alle som
har deltaget, ikke mindst revyholdet
som har ydet en ekstra stor indsats.

Afslutning
Til slut kan jeg oplyse at en stor del af
bestyrelsen incl. jeg selv ønsker at ud-
træde af bestyrelsen.

Dette skyldes at mange af den nu-
værende bestyrelse har siddet, der i
mange år og synes, at der nu må træ -
de nye kræfter til. 

Det er derfor af yderst vigtighed at,
der er andre der melder sig på banen,
således at Marstal Sejlklub kan fort-
sætte med de nuværende aktiviteter
og som en god og hyggelig sejlklub. 

Inden jeg takker af vil jeg gerne be-
nytte lejligheden til at takke alle, der
har gjort en indsats for Marstal Sejlklub
i det forgangne år, og håber selvfølge-
lig, at de også er friske til en ny tørn i
det kommende år. – Tak

FRA DEN AFGÅEDE FORMAND
Så er det snart forår, den milde vinter har
forladt os, standerhejsningen står lige for
døren, med andre ord en ny sejlersæ son
er snart begyndt.

Generalforsamlingen fandt sted d.13.
februar 2016 og er veloverstået. 

Ved den forrige general forsamling d.
28. februar 2015 var der som mange er
bekendt med modtaget et indkommet
forslag fra Jens Weiss vedr. øn sket om
indmeldelse af Marstal Sejlklub i Dansk
Sejlunion.

Ved generalforsamlingen 2016 frem-
lagde Jens Weiss hans forslag, hvilket
gav anledning til diverse kommentarer
for og imod forslaget fra de fremmødte
medlemmer.

Dirigenten foreslog at der skulle laves
en skriftlig afstemning.
Resultatet af afstemningen blev 24 for

forslaget og 28 imod forslaget og en
blank stemme, altså Marstal Sejlklub
fortsætter uden, at være medlem af Dansk
Sejlunion.

Den nye forpagtningsaftale er i hus,
og den nye forpagter hedder Mads Thom -
sen.

Hermed en kort beskrivelse: Restau-
ranten skal drives som et familieforeta-
gende. Han vil være forpagter af sejl -

klubbens lokaler, og stå for madlavning
og drift. 

Mads har efterhånden mange års er-
faring i restaurationsbranchen, som kok
og køkkenmedarbejder.

Med stedet ønsker han at skabe et
hyggeligt samlingspunkt, der både tilby-
der morgenmadsservering og samtidig
danner ramme for en aftenrestaurant,
der kan bidrage med liv og atmosfære
på havnen, og ikke mindst god mad.

Vi ønsker Mads velkommen i Marstal
Sejlklub.

Som noget positivt er der ved at kom -
me mere gang i sensommer-, efterårs-
og vinteraktiviteterne.

Traditionen med fællestur til Birkholm
er genoptaget, der har været foredrag
med Kristian Liebergreen, som sejlede
alene jorden rundt på 260 dage, der er
dannet en madklub en gang om måne-
den og til sidst, men ikke mindst, er der
arrangeret mulighed for at tage et kanal-
skipperbevis. 

Som de fleste af jer er bekendt med
er, der en stor del af bestyrelsens med-
lemmerne, der ønskede at udtræde af
bestyrelsen.

Dette skyldes at mange inkl. jeg selv
har siddet, der i mange år og synes nu at
nye kræfter måtte træde til. 

Det er derfor af yderste vigtighed, at
man hjælper den nye bestyrelse når, der
er behov for det således, at det ikke kun
er de samme Tordenskjold og soldater
der trækker læsset.

Junior-afdelingen har det, for at sige
det mildt, ikke så godt.

Den nye skolereform har taget hårdt
på eleverne med mange lange skole-
dage, dette er bl.a, derfor at tallet for
medlemmerne i junior-afdelingen er fal-
det drastisk.

Udover skolereform o.s.v. er det et
stort problem at finde frivillige, der vil og
kan overtage styringen for denne afde-
ling.

Hvis der sidder nogle der kunne
tænke sig, at køre Junior- afdelingen vi-
dere er de meget velkommen til at hen-
vende sig til den nye formand Leif Øst -
lund.

Til slut vil jeg gerne benytte lejlighe-
den til at sig tak for de 7 år jeg har del-
taget i arbejdet med Marstal Sejlklub, og
de forskellige arrangementer der er af-
holdt.

Tak til alle frivillige der har hjulpet til
ikke mindst min bedre halvdel.

Jeg ønsker Leif Østlund og hans be-
sætning god vind frem over.

Lars Kjeldgaard
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v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk

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...

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 - harris@c.dk - www.entreprenør-ærø.dk

Din lokale samarbejdspartner

 
         

  

  

 
         

  

  

 
         

  

  

 
        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

        

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

Malermester 
JAN PETERSEN
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og 

skiltemaler
● Salg af Dyrups 

produkter
● Uforpligtende 

tilbud
● Udlejning 

af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 62 53 19 26

ÆRØ
AUTO-CENTER

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

LEDIG
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• RO BALLONEN LEIF ØSTLUND

Årsberetning 2015
Ro-sæsonen 2015 startede i april og
sluttede i november, lidt mere end seks
måneder ialt. Det har igen været en
god sæson med mange ture, men det
lykkedes ikke at sætte ny rekord dette
år. Vores medlemmer har roet 13.667
km (7.428 sømil) på 326 ture, til sam-
menligning med 2014, hvor vi roede
13.459 km (7.314 sømil) på 321 ture.
Men 2015 resultatet er det 4. bedste
indenfor de sidste 10 år.

Een roer har fået en guld-åre for at
have roet mere end 1.500 km og ikke
overraskende blev det atter igen Poul
Haase med 1693,5 km. Sølv-åre for at
have roet mere end 1.000 km er uddelt
til Else Marie Kristensen med 1067,5
km. 

Poul Haase er desuden igen blevet
kåret som årets roer og tildelt et sølv-
bæger for sin indsats. Poul har roet
næsten 1.700 km, han har instrueret
vores nye roere og har holdt kursus for
nye styrmænd. Poul er fortsat den dri-
vende kraft, når det gælder at samle
rohold og komme ud på vandet, når
vejret tillader det. Poul fik tildelt årets
idrætspris 2015 i Ærø Kommune. 

Den første onsdag i august mødtes
vi igen med Rudkøbing Roklub (RR) på
Strynø, lige ved den gamle mølle, hvor
vi fik en meget hyggelig frokost sam-
men, pølser, brød og Rise-øl, og kaffe,
the og 4 slags kager. Vi fik drøftet ro-
aktiviteter og ro-oplevelser fra begge
hold. Der kom ialt 3 robåde og 2 kajak-
ker fra Marstal og sammen med Rud-
købing var vi ca. 30 roere samlet til
mødet. Det blev en god tur hjem igen
og Strynø-turen er nu en fast tradition
med ro-vennerne fra Rudkøbing. Vejret
har været med os de sidste par år.

Det er nu 4. gang vi mødes med 
RR til en »venskabsdyst« i kaproning i
starten af september. I år skulle vi
dyste i Marstal, samme weekend som
der blev holdt maritim marked. Rejse-
logistikken blev løst m.h.t. bus, færge
og bus igen. Hjemmeholdet stillede
med to robåde og der dystedes med
både et herre-hold og et dame-hold,
begge med fire roere og en styrmand.
Distancen blev aftalt til ca 600 m i »det
lille hav« eller »på taget«. Fra sivene i
øst til stranden i vest. Resultatet blev
uafgjort i år. Kraftig vind fra NV gav en
ekstra udfording. Men efterfølgende
festede vi sammen, først kaffe og ka -
ger om eftermiddagen og så middag
og præmier og hygge til langt ud på
natten. Efter morgenmad rejste RR
hjem til Rudkøbing. Stort farvel med

knus og kram og på gensyn i Rudkø-
bing i september 2016.

Den første torsdag i hver måned
holder vi Ro-klubaften, hvor vi kan
mødes og drøfte ting i relation til roaf-
delingen, udbytte informationer og
hygge os sammen. I sommerperioden
starter vi med en pizza-aften efterfulgt
af et par grill-aftner. Udenfor sommer-
perioden har vi mulighed for at bruge
sejlklubbens lokaler til vores ro-klub -
aftener. Vores medlemmer har på skift
kokkereret og serveret dejlige menuer,
nogle gange har vi fået leveret mad
udefra, og alle har sørget for en hyg-
gelig stemning og godt samvær. Det er
mit indtryk at disse aftener er med til
at give roafdelingen et vigtigt socialt
indhold.

Udenfor ro-sæsonen har vi fortsat et
hold meget aktive medlemmer, der
gennemgår vores ro-materiale og ro-
lokaler og sørger for at istandsætte
disse i vinterhalvåret. Sidst på somme-
ren blev ro-huset og den ny traktorga-
rage malet. Til hjælp blev der lejet en
lift hos Jack og fra den kunne Peer
male gavlene i svensk-rødt. Murene
blev frisket op med hvid farve og sok-
lerne med sort. Tak til Peer, Ib og Røs-
sel for deres store indsats og til Torben
Bjørn for frokost service. Her i efteråret
er alle robåde blevet gennemgået og
fundne defekter afhjulpet. I foråret fik
vi leveret den ny flydebro fra Easy-float

og Bundgaards nye landfæste blev
bygget af os selv. Alt kom på plads til
sæsonstart og stander-hejsning. Stort
tak til Winnie og Torben for deres for-
nemme bidrag til Toftebroen.

Holdet der vedligeholder er fortsat
Torben Bjørn Christiansen, Torben Kyhl,
Torben Bundgaard, John Kristensen, Ib
Rasmussen, Paul Røssel, Peer Borge
og jeg selv. Vi mødes to gange om
ugen, knokler et par timer og herefter
samles vi i vores »viden-center«, hvor vi
diskuterer den lokale politiske situation
og fortæller de seneste vittigheder.
Stort tak til alle for jeres bidrag! Et sær-
ligt tak til Jens Kristian Jensen for hans
besøg og leverancer fra Jens Catering.
Dejlige frokost oplevelser fra Rise!

Vi har fået 4 nye medlemmer i 2015:
Sven Mathiesen, Peer Borge, Karen
Strandesen og Petur Olaf Poulsen.
Antal aktive medlemmer ligger fortsat
tæt på de 55 og det er vi meget stolte
og glade for.

Med Anders Lehmann Hansen til-
bage som elev på Navigationsskolen
har vi mulighed for at gøre en stor ind-
sats for at få skabt interesse hos de
unge navigatører og VUC-elever.

Til sidst vil jeg sige tak for et særde-
les godt og konstruktivt samarbejde
med øvrige medlemmer af Marstal
Sejlklubs bestyrelse. 

God ro-sæson til jer alle!

Til de sidste roklubaftener i efteråret fik
vi uddelt årer til de roere der havde
nået at ro 1500 eller 1000 km i sæso-
nen. Poul Haase fik sin guldåre og Else
Marie Kristensen sølvåre. Karen Stran-
desen fik en æske chokolade for sit re-
sultat, som den af de nye roere, der
havde nået flest km. 

Desuden fik Poul et sølvbæger som
årets roer 2015, det femte bæger i
træk. Men oveni alle disse udmærkel-
ser fik Poul Haase tildelt kommunens
idrætspris i konkurrence med ni an -
dre indstillede sportsudøvere.

Den sidste fredag i november afslut-
tede vi sæsonen med en hyggelig ju-
lefrokost, hvor adskillige medlemmer
bidrog med forskellige retter til julebor-
det. Esther koordinerede, hvad der
skul le laves og stemningen blev høj
og alle mætte og tilfredse.

I det nye år holdt vi medlemsmøde
med 28 deltagere den sidste søndag i
januar. Her besluttede vi at årets ro-
langtur skulle gå til Faaborg og yderli-

gere en tur skulle arrangeres til Hader-
slev, hvor en af vores nye medlemmer,
Gunhild Hall har været aktiv roer i man -
ge år.

Vores meget aktive vedligeholds-
gruppe har i vintermånederne gen-
nemgået alle seks robåde, repareret og
skiftet skinner til rullesæder, repareret
revner i borde og slebet og lakeret. I en
af bådene er der skiftet bundprop. Fly-
debroerne er forbedret med hensyn til
de beslag vi fik leveret. Alle beslag har
fået rundet af kanterne og er blevet
overtrukket med krympefleks for at
mindske slidtagen på vores robåde
ved landning til broen.

Desuden har vi produceret nye cy-
kelstativer, en ny bænk, forstærket ser-
vicebordene til sejlklubben og malet
skiltet ved indgangen til sejlklubben.

Stor, stor tak til alle der bidrager med
arbejdet i denne gruppe og stort tak til
Jens Rise Catering for mange dejlige
frokoster.

Ro-ballonen marts 2016
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Leje af byens
bedste festlokale
(150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes til privat -
fester og arrangementer i medlemsregi.

Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

HUSK

det er gratis
at skifte til os*

RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

& &
!

! ! ! ! !
!

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !

!
! ! !
!

 !
 !

 ! ! ! !
!
!

! ! ! ! !
! ! ! ! !

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT EFTF.

H. C. Christensensvej 2, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 21 27 · www.ebbe-marstal.dk

Murerfirmaet

POUL ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71 · www.murerfirmaet-peh.dk

Tank
 

benz
in og

 dies
el

med
 Dan

kort

• 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
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For at forstørre vores lille charterflåde
købte vi i Marstal vores Go-on, en to-
prestaureret træfolkebåd bygget i 1971
af Ove Kaae – som starter sin rejse til
Middelhavet nu. 

Den forhenværende ejer Ebbe An-
dersen, der selv ejer et træskibsværft,
har, sammen med sin kone Gerda, til-
bragt omkring 20 års ferie på båden og
har sejlet mange kapsejladser med
den. Og nu sejler vi på den ved om-
kring 6 bft. fra det Danske Øhav til
Olympiahafen i Kiel, hvor vi ligger om-
givet af nogle andre folkebåde, før vi
fortsætter rejsen gennem Kielerkana-
len.

Vores blodtryk stiger, da vi lægger til
i Holtenau Sluse ved siden af kæmpe-
store fragtskibe. Men det viser sig at
være helt ukompliceret og efter kun 35
minutter er vi allerede på kanalen. I
selve kanalen er trafikken tæt, men
perfekt koordineret, og vi tøffer af sted
med de 5 kn. af vores påhængsmotor.
Det er en dejlig årstid, vejret er stadig-
væk friskt, rapsen blomstrer i lysegult,
og der er små ællinger og svaner alle
vegne. 

Vi lægger til i Rendsburg, en char-
merende by med middelalderagtig
stemning, bygninger af munkesten og
smukke torve. På vores spadseretur
gennem byen tager vi benzindunke
med, fordi vi kun får benzinen ved bil-
benzintanker.

Næste morgen fortsætter vi til
Brunsbüttel, og så hedder det velkom-
men i tidevandet på Elben! Det bety-
der at regne strømmen ud og at tage
af sted i god tid. Da slusen åbner, viser
floden sig fra sin vilde side. Da vi sejler
med strømmen, når vi en hastighed på
op til 11 kn. og er snart i Cuxhaven,
hvor vi er nødt til at vente i nogle dage,
fordi vejret ikke tillader at sejle videre.

Sæler! For os som Middelhavs- og
Caribien-sejlere er det en oplevelse i
særklasse! Vi er nødt til at sejle over
Helgoland, fordi vinden, strømmen og
tidevandet gør det umuligt at styre di-
rekte mod de østfrisiske øer. Via Nor-
derney og Borkum fortsætter vi mod
Delfziji, hvorfra vi krydser Nederlan-
dene på én gang – idet vi passerer 140
broer og 14 sluser. »Staande Mastrou-

ten« er det perfekte alternativ, når det
stormer ude på Nordsøen. 

Friesland med sine hyggelige huse
og vindmøllerne er meget idyllisk, og
det er nok imponerende at opleve,
hvordan en 4-spors-motorvej bliver
lukket for at lade en båd – os – pas-
sere. 

Det er en stor oplevelse at sejle gen-
nem Amsterdam. Vi lægger til kun få
minutter fra den berømte Central Sta-
tion og krydser hele byen om natten på
den såkaldte Nightride, når alle broer
åbnes. Vi fortsætter natteturen gen-
nem Nederlandene og når Belgien.
Blankenberge er målet for vores første
hovedetape. Derfra flyver vi til Kroatien
og Slovenien, hvor nogle charterkun-
der venter på os.

Fra Belgien til Østrig – via Frankrig
Efter en måneds tid fortsætter vi vores
rejse fra Belgien mod Middelhavet.
Havnefogeden i Blankenberge har pas -
set godt på båden, og vi er overlykke-
lige over at være tilbage ombord på
vores skønne gamle dame. Udstyret er
stuvet bort, vi nyder den solrige aften
og glæder os til at sejle ud næste mor-
gen. Det bliver en vidunderlig tur til 
Oostende.

Vi elsker livet ombord – at stå op,
lave kaffe, vaske op, vaske os selv og
sejle ud med tidevandet. Der findes
ikke noget teknisk sniksnak ombord,
bare os, Go-on, vinden og bølgerne.
Bare at sejle – at sejle som i gamle
tider.

Endelig kan vi skifte flaget – vi har
nået Dunkerque, Frankrigs mest nord-
lige by. Nu skal det fejres, fordi det er
Olafs fødselsdag. På en hyggelig re-
staurant lige ved vandet midt i byen
spiser vi blåmuslinger, selvfølgelig med
baguettebrød – ja, vi er ankommet i
Frankrig.

Næste dag er tågen for tiltaget til at
fortsætte uden radar, og vi venter en
dag til, før vi fortsætter. Ved vindstød
op til 30 kn. og bølger op til 1,5 m.
krydser vi de 40 sømil til Calais på 11
timer. Pga. dårligt vejr og manglende
tid er vi nødt til at bestemme os til, at
vi skal videre gennem Frankrig.

Det betyder, at vi skal tage masten

ned og forberede vores Go-on til ka-
nalfarten gennem Frankrig. Vi bliver lidt
forsinkede, idet vi først skal have fat 
i noget informationsmateriale, men så
er det gjort, og vi sejler på Canal de 
Calais. Først er landskabet præget af
industrien, men så skifter billedet til na -
tur, marker og små landsbyer med im-
ponerende kirker. Vi fortsætter på flo-
den Aa og derfra på Canal du Nord.
Sammen med nogle flodskibe styrer vi
mod syd. Tit er der kun en håndsbred
vand under kølen. 

Til at starte med har vi kun regnvejr,
temperaturer omkring de 15°C, om
natten en gang imellem nede på 5°C –
desværre uden bomteltet, som ikke
kan fastgøres på den nedlagte mast. 

Yderligere er her næppe infrastruk-
tur. Ingen havne, og kun få muligheder
for at lystbåde kan lægge til, fordi ka-
nalens sider er skrå eller tilslammede
ved bredderne. Det hele virker forladt,
forfaldent, ligesom om franskmæn-
dene er på ferie, bare ikke i Frankrig.

Først efter vi forlader »Flodskipper-
nes Motorvej« og sejler på en anden
kanal mod Marnefloden, bliver det
mere og mere hyggeligt. Det er i slut-
ningen af juli nu, og endelig kan vi tage
jakkerne af og slikke lidt sol – balsam
for sjælen.

Fire uger - fire lande: 
Med folkebåden fra Danmark til Belgien
Af DORIS SCHMID og OLAF WEIP. Oversat af PETRA og MICHAEL MIHAITA

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 2, 2016 er 15.JUNI 2016



Opskriften til en god fest var som følger:
– Et fantastisk revyhold.
– Nogle gode tekster.
– Et godt orkester.
– En god madmor.
– Humørfyldte feststemte deltagere.
– Og en masse frivillige til borddækning, 
udsmykning af salen osv. osv.

I år var sejlklubbens medlemmer inviteret til grisefest på
Mallorca, og flybilletterne var udsolgt på 1.5 time.
Der var endda tale om overbookning af flyveren, men

alle fik en god plads. 
Gæsterne blev modtaget af 4 smukke stewardesser og

nogle barske sikkerhedsfolk, alle måtte igennem sikker-
hedskontrol, og var der nogen mistænkilge personer
iblandt, lød der høj alarm og blå blink, og ganske mange
måtte igennem ekstra kontrol og kropsvisiteres.

Stemningen i salen var fra start høj, og blev bestemt
ikke mindre, da først Tommy og senere, selveste forman-
den Simon Spies bød velkommen.

Derefter fulgte på skift, god mad, som Anne Skov tryl-
lede frem fra køkkenet, underholdende musik fra »Apollo«
(navnet Simon Spies ikke var så vild med) og en fanta-
stisk sjov, fantasifuldt, veludført revy.

S   MMERFEST 2016
Så løb sommerfesten af stablen! Tekst: ANNA HØJ. Fotos: JENS LINDHOLM

Første lørdag i februar havde længe været reserveret med et stort kryds i kalenderen

Holdet bag revyen skal virkelig have en stor tak for deres
indsats, det var meget morsomt, godt gennemført, og
Marstal og Ærø fik et lille kærligt klap bag i.

Da »Apollo« spillede op til dans var dansegulvet fyldt på
sekundet, og der blev danset igennem resten af aftenen/
natten.



S   MMERFEST 2016

Som noget nyt var pensionistforeningen inviteret til generalprøve
lørdag middag, og det var der mange der benyttede sig af, og de
fik sig også et godt grin, og lovning om at det kunne blive en tra-
dition fremover.

Årets revyhold bestod af: Marlene »maler« Kristensen, Anne Bode,
Christina Kjerulff, Gitte Kruse, Tommy Kristensen, Jørgen Grube,
Boye Kroman, Jesper Kristensen, Mogens Madsen, Kisser Cla-
rissa. Radioavisens nyhedsoplæsere var Erik Kroman og Else Kro-
man. Søren Buhl opholdt sig pænt i baggrunden som lydmand.
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Mandemad
Mens vi venter på foråret mødes en halv snes mænd i alle
aldre en gang om måneden og laver mandemad i sejl -
klubben. Lars Jepsen køber ind og sætter menuen, vi andre
møder op kl.17.30 fulde af forventninger og gåpåmod.

I februar står menuen på Dansk Bøf med bløde løg, kar -
tofler, gulerødder og ærter – og rødbeder ikke at forglem-
me. Til dessert har bagersønnen medbragt en fremragende
hjemmelavet roulade med nougatcreme, råsyltede brombær
og flødeskum.

Vi fordeler hurtigt opgaverne mellem os, og det er tydeligt
at se, at mandskabet er vant til at begå sig om bord i en
mindre kabys: Der ryddes hele tiden af og vaskes op, så
køkkenet ser ud, som om vi ikke har været der, når vi sætter
os til det veldækkede bord.
Vel planket om bordet går snakken lystigt. Vi har kulina -

riske diskussioner: Er hakkebøf vendt i mel à la svigermor
bedre end den rå hakkebøf stegt direkte? Kan persillesovs
gøre det ud for salat? Og lignende drøftelser, som man også
vil kunne høre på NOMA. Vi har mere eksistentielle diskus -
sioner: hvordan skal man dosere Viagra for at undgå, at man
tisser på sine træsko? Vi diskuterer politik, og er enige om
at integrationsforløbet omkring sejlklubbens nye formand
har været vellykket. Endelig bekymrer vi os for sejlklubbens
ve og vel, hvilket førte til en længere drøftelse af mulig -
hederne for at opføre et dommertårn ud for Batterierne til
erstatning for Tommys båd til brug for aftenkapsejlad serne.
Efter opvasken skilles vi igen ved 23 tiden, lidt nervøse for

kvaliteten af den kommende nattesøvn. Måske vil 3 kg
oksekød og 2 kg stegte løg til 9 personer være for meget
for fordøjelsen, men vi har hygget os og glæder os til at ses
igen til stegte ål i marts. Jørgen

Overhaling af klublokaler
Vores husudvalg har arbejdet hårdt for at skabe smukke for-
hold i vores lokaler. Her bliver gulvet givet en gang lak, før-
ste gang ud af tre. Men for inden er det blevet slebet i to
dage. På billedet ses Kjeld og Per »Maler«.

Vinteraktiviteter
Blandt vinterens aktiviteter i roafdelingen er der bland andet
lavet nye cykelstativer og forbedring af de serveringsvogne
som benyttes i køkkenet i sejlklubben. Disse vogne har væ -
ret ustabile og usikre til transport af service. Nu har de gen-
nemgået en ombygning som John og TB har designet og
gennemprøvet, som billederne viser!

Hjertestarterkursus
Kjeld har fået en aftale med Keven Nielsen, 
»Kunsten at redde liv«, der vil komme og 
give en gennemgang af hjertestarteren 
tirsdag den 26. april kl 18.30.

Vi regner med at gennemgangen 
holdes i sejlklubbens lokale og holdes 
åbent for alle sponsorer og medlemmer.

Men sæt venligst 
kryds i jeres kalendere 
allerede nu.
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Idrætspris 2015
Indstilling til Folkeoplysningsudvalget.

Min kandidat til Idrætspris 2015 er Poul Haase.
I den tid hvor jeg har været formand for Marstal Sejlklubs

Roafdeling, dvs. fra 2008 frem til idag, har Poul været den
roer, der har samlet nye interesserede kandidater til instruk-
tion og oplæring i, hvordan man benytter udstyr i en robåd,
forstår og agerer på de kommandoer der afgives og respek-
terer sine kollegaer i besætningen. Poul har altid en positiv
indstilling til nye og gamle roere og han udviser et stort pæ-

Computer til
redaktionen
Redaktionen, altså Anna og jeg, har
fået stillet en computer til rådighed.
Den følger selvfølgelig redaktørerne og
alt stof, artikler og billeder vil således
være samlet. Vi siger TAK til det meget
fordelagtige tilbud vi fik hos ærø:it .

Efterlysning
I forbindelse med vores restaurering af Sejlklubbens skilt har
vi opdaget dette logo på bagsiden. Vi regnet med at det er
kendemærket for den person som har skabt skiltet i 1973.
Er der nogen der kender ophavskilden? Fortæl os!!

dagogisk talent, der skaber tillid og tryghed hos sine omgi-
velser. 

Da Poul desuden er meget ivrig til at komme ud på van-
det, enten som roer eller styrmand, har det resulteret i at
Poul er den roer der i de sidste 5 år har roet flest km hvert
år, mere end 1500 km hvert år. Når vejret er til roning, kan vi
regne med at Poul er igang med at ringe rundt og sætte
hold, så vi kan komme ud på en rotur. 

For det meste er det motionsroning her i Marstal, for ro-
motion er den bedste motion, man kan tænke sig, da det er
godt for ben, arme, ryg og hoved, desuden hører frisk luft og
dejlige naturoplevelser med som en ekstra bonus for ind-
satsen. 

En gang om året holder vi kaproning med vores venner fra
Rudkøbing Roklub, og der stiller Poul altid op som styrmand
i herrebåden og han kan coache og råbe, så de stakkels
roere har været nødt til at vinde de to gange vi har været i
Marstal og kæmpet foran vores hjemmepublikum.
Poul er en ildsjæl og vores rollemodel for resten af roerne.

Tænk at være i så god form både fysiskt og mentalt, når vi
bliver over 80 år gamle. Poul er meget aktiv, han udfører et
uegennyttigt og stort arbejde og alt arbejde i vores roafde-
ling baseres på frivillige indsatser.

På vegne af Marstal Sejlklubs Roafdeling indstilles Poul
Haase til Folkeoplysningsudvalgets Idrætspris 2015.

Mvh Leif Østlund formand i roafdelingen.



14 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

B E NZ IN  O G  K IO S K
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 � 

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

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

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

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

KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

ØENS STØRSTE BUTIK

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

 

OK støtter lokalt
Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med
gode kontanter til deres arbejde. Kom og
få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag 
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en 
pølse samt en forfriskning.

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL
(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)TANK I 24 TIMER

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag  . . . . . kl. 800-1900

Lørdag - Søndag  . . . . . kl. 800-1800

Bageren åbner alle dage kl. 700

Skovgyden 24 • Marstal • Tlf. 29 65 48 21

www.frunoergaard.dk
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I denne kolde og våde tid er det op-
muntrende at se billeder fra sidste
sommer, især disse fra 12 m R-stæv-
net i Glücksburg. Smukke fuldblodsra-
cere fra sejlsportens gyldne fortid,
hvide sejl uden en masse farvestrå-
lende reklamer. Vi overværede dåben
af Erik Tingleff Larsens nye 12-meter i
mahogni. Den fik navnet Siesta. Byg-
get i Flensborg på Robbe og Berking
Værft til den nette pris af 13,5 mio. kr.
efter en tegning fra 1937. Betegnelsen
12 m R har ikke noget med længden at
gøre men er et større regnestykke ud
fra sejl, dybde, vægt mm. Underteg-
nede kan anbefale at besøge stævnet
i 2016. Det starter med øvelses - sej-

ladser i Dyvig d. 29.-30. aug. 31. aug.
sejler de i samlet trop gennem Alssund
til Glücksburg, hvor stævnet afvikles
1.-4. sep. 2016.

På Marstal Sejlklubs hjemmeside un -
der link er en video fra stævnet.

12 m R-stævne
Af SUSANNE PILEGAARD
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kloakmestrenes kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje · Aut. kloakmester

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

Sletning af septiktank

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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 •

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
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

ÆRØ MØBLER
Lerbækken 5 · Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86

� 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

LEDIG
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS!
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STAFETTEN 
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 havne-
området, sømandshistorier, spændende kapsejladser, gør-det-selv
pro jekter på båden eller noget helt andet så længe det holder sig in -
denfor 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 interes-
sant blad.

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

Sven Leerskov Mathiesen

Præstationsangst? – Jo, en smule...
Hvilket emne skal man vælge at kloge
sig på? Sejlerskole? Kapsejlads? Tur-
sejlads? Roning? Der er masser af mu-
ligheder for at komme galt af sted...
Både ved at udføre den pågældende
disciplin og skrive om det. 

Der er flere, som har skrevet inter-
essante indlæg om tursejladser, så det
vil jeg afholde mig fra, og i stedet
skrive om den situation, der af og til
opstår under en tursejlads, nemlig at
man blæser inde.

Altså mine erfaringer med aktivite-
ter, der kan hjælpe skipper og besæt-
ning gennem de rædsomme dage,
hvor man er blæst inde og hvor stem-
ningen om bord kan bevæge sig langt

under vandlinjen. Jeg har konsulteret
de gamle logbøger for at genopfriske
hukommelsen, for det er jo ofte de
gode tider under sejlads, der sætter
sig fast i erindringen, og som - i lighed
med fiskehistorier - har en tendens til
at blive endnu bedre som tiden går.

Party
Under en sejlads i den svenske skær-
gård var vi netop nået op på højde
med Göteborg og lå til ankers ved en
lille ubeboet skærgårdsø. Vi var 4 både
på fælles tur. Det var en periode med
heftig vind fra den forkerte side, som
motiverede os til at blive liggende, og
på tredje dagen var det ikke sjovt
længere. Der var ved at brede sig en

stemning af ø-kuller i alle bådene. Toi-
lettankene var ved at være fyldte, køle-
skabene tomme o.s.v. …masser af år -
sager til dårligt humør.

I vores båd havde vi krisemøde over
morgenmaden og blev enige om, at
der skulle inviteres til kuling-party. For-
middagen gik med at udfærdige skrift-
lige indbydelser, distribuere disse, ryd-
de op i salonen og planlægge aftenens
forløb, herunder muligheder for trakte-
mentet. Heldigvis var det i begyndel-
sen af ferien, så lageret af drikkevarer
var nogenlunde intakt. Det kneb mere
med den faste føde, i mangel af chips
poppede vi nogle popcorn i en stor
gryde…

I de andre både havde de travlt med

Præstationsangst?
Af LONE FOGHT
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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 

Ring på 74 37 91 22 og book

et økonomi-tjek.

at forberede påklædningen, idet vi i in-
vitationen havde opfordret folk til at
komme udklædte. Vi havde udbedt os
svar på invitationen over skibsradioen
på en given (og ikke travl) kanal.
Det blev en forrygende aften i højt

humør, og næste morgen havde vin-
den lagt sig og vi kunne fortsætte sej-
ladsen.

Petanque
Igennem årene har et spil petanque
reddet os gennem mange stormfulde
dage. I rigtig mange havne – i lighed
med Marstal Havn – findes der ganske
udmærkede baner. Vi har gerne spillet
om, hvem der skulle tage opvasken, så
der var lidt mere end bare æren på spil.

Søfartsmuseum
Selvfølgelig er en tur på museum også
en god aktivitet, når det bliver for træls
at sidde i havnen og høre på vindens
hylen i masterne. Jeg foretrækker ma-
ritime museer og kan varmt anbefale
museet i Oskarshamn. I Kalmar ligger
Kalmar Läns Museum med den fanta-
stiske udstilling om regalskibet Kronan.
Denne udstilling slår Kalmar Slot med
mange bådlængder og er næsten lige
så spændende som Wasa i Stock -
holm.

Madlavning
Ligger man blæst inde et sted som
byder på specielle muligheder for mad-
varer, er det bare om at udnytte det.
Jeg har været så »heldig« at ligge
blæst inde på Helgoland, og det varer
altså ikke ret længe at gå øen rundt, så
der skulle tænkes alternativt.

Det blev en øvelse i at tilberede 
oksemørbrad på 100 måder! Nå, ja,
måske ikke helt 100, men bestemt
mange gange. Prisen på oksemørbrad
er en del lavere end henne i Brugsen,
når man befinder sig i et internationalt

frihandelsområde som Helgoland, og
så er det bare om at gå i gang. Det lo-
kale prisniveau gav også anledning til
at invitere Kaptajn Morgan om bord…

Reparationer på båden
Denne disciplin forudsætter, at skipper
og/eller besætning har sørget for at
have de fornødne reservedele og
værktøj om bord, ligesom det er vigtigt
at have opladt skruemaskinen, hvis
man ligger et sted uden strøm fra land.
Vi har i årenes løb brugt mange timer
på at tætne vinduer, og netop det med
at forsøge at fikse utætheder, er vel
kendt af de fleste bådejere, som en til-
bagevendende aktivitet. I visse situa-
tioner kan der gå meget tid med at op -
søge lokale leverandører for at skaffe
sig reservedele, og på den måde får
man set en del af lokalområdet.

Undgå at blæse inde
Endelig er der også den mulighed at
minimere risikoen for at blæse inde, og
her vil jeg foreslå sejlads i kanaler. Jeg
er blæst inde på vej til og fra, men al-
drig i kanalen…
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2016

BAGSIDEFOTO

B

Den sidste nybyggede 12 m R-båd. På Marstal Sejlklubs hjemmeside kan man under link se en video fra stævnet sidste år.
.

BESTYRELSESMØDE 2016

3. APRIL

� April Roer starter – broer i vandet
� April Kranfolk tørner til
� 7. april Roafd. Klubaften
� 9. april Oprydning
� 10. april Standerhejsning
� 15. april Mandemad
� 26. april Hjertestarterkursus
� 30. april Roafdeling holder åbent hus
� 3. maj Aftensejlads starter
� 14.-16. maj Pinsetur
� 19. maj Roafd. klubaften
� 27.-29. maj Harmonikafestival

� 2. juni Roafdeling grillaften
� 18. juni Ærø Rundt
� 24.-26. juni Rotur til Fåborg
� 7. juli Roafdeling grillaften
� 3. august Rotur til Strynø. 
� 4. august Roafdeling grillaften
� 3. sep. Kaproning i Rudkøbing
� 20. sep. Aftensejlads slut
� 23. sep. Oprydning / rengøring klubhus
� 24. sep. Rævejagt – standerstrygning
� 3. dec. Kran rigges af


