
ÆRØ RUNDT 2009
LØRDAG DEN 20. JUNI FRA MARSTAL

Familekapsejlads
33 sømil

Kølbåde, motorsejlere og joller

Der sejles løb for klassebåde, samt efter LYS-Tal.
Startgebyr kun 160 kr., der afregnes før start.

NB! Fri liggeplads i Marstal fra fredag til søndag -
for fri liggeplads kontakt Anders Bothe 40461075

•   Morgenmad i klubben kl. 0700
•   Skippermøde kl. 0730
•   Motorsejlere og joller starter kl. 0830
•   Kølbåde starter kl. 0900 med de mindste både først
•   Efter sejladsen (ca. kl. 1900 er der spisning med medbragt mad, 
     mulighed for køb af pizza eller grill af medbragt kød i roafdelingens klubhus 
     - drikkevarer købes i klubhuset.

Program

Tilmelding senest onsdag den 17. juni til Tommy Christensen på 
www.marstalsejlklub.dk eller nødtlf. 62533081 / 24278139.

Ærø Sejlerforening&

Kom op af stolen og tag ud at sejle 

MARSTAL SEJLKLUB

Vel mødt til nogle gode timer på vandet i behageligt selskab.

Vi håber på god tilmelding. Udenøs sejlere er også meget velkommen.
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Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• 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 forbedre din nuværende

båd. – Vi klarer financieringen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

SMEJEN’s HÅNDVÆRK
Ejvind Petersen

Havnegade 25 · Marstal · Tlf. 62 53 33 05 - 20 12 49 68
Fax 62 53 33 56 · E-mail: kontakt@smejen.dk - www.smejen.dk

Tilbyder sig med alt til båden!
Galvaniseret og rustfri beslag • Rustfri tanke • Glasfibermaterialer • Alt
inden for bådeudstyr • Bovpropeller • SOLE dieselmotorer • SELVA
påhængsmotorer • Bådevogne • Kaleche og sprayhood bøjler.

Og til dit hjem!
Låger • Gelænder • Trapper • Blomsterespalier og andet i jern.

Få et uforpligtende tilbud!

SELVA
Marine

PÅHÆNGSMOTORER
Solé Diesel

� 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!
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Stabilitet og kontinuitet 
er et kendetegn i vores klub
Af NIS KØRNER

Forleden læste jeg i en avis om en større virksomhed, der i løbet
af 5 år havde haft 3 forskellige direktører, ligesom hele 22 perso-
ner i samme periode havde forladt andre ledende poster; og ikke
nok med det, så havde også 1/3 af virksomhedens medarbejdere
forladt virksomheden i løbet af bare det sidste år. På den virksom-
hed havde de i sagens natur, store problemer med at få tingene til
at fungere optimalt. I rederibranchen er det også en gylden regler,
at man aldrig skifter alle de ledende officerer samtidig, idet den
fortsatte skibsdrift i en periode herefter, lider under, at al for megen
viden og erfaring forlader skuden på en gang. Et stort gennem-
træk på ledende poster rammer ikke kun kommercielle virksomhe-
der, men ses af og til også i foreningslivet, hvor fortsat drift af
vedkommende forening/klub nærmest bliver umuliggjort, medens
det samtidig er vanskeligt at rekruttere gode afløsere til at drive
noget videre, der er kørt halvt i sænk.

Sådan er det heldigvis ikke i vores sejlklub, hvor stabil drift og kon-
tinuitet i leder og medarbejderstaben igennem mange år har været
det fremherskende mønster. Således holdt den sidste »direktør« i
ikke mindre end 11 år. – Den forrige kasserer holdt i 15 år – flere
kran / plads folk har holdt i mere end 10 år, og adskillige af de nu-
værende bestyrelsesmedlemmer har meget høj anciennitet. Blandt
de menige medlemmer har vi mange, der burde have fået tildelt en
50 års nål, 40 års nål, 25 års nål osv. for trofast medlemskab. (hvis
vi altså havde haft tradition for sådanne hædersbevisninger) – Nu
skal man selvfølgelig også passe på med at klæbe til taburetterne
længere end godt er, men i forhold til det modsatte problem, er
det i hvert fald ved frivilligt arbejde et positivt tegn, at folk holder
deres poster i en god lang periode.

Aftalen er ved at være udløbet
I Ballonredaktionen gør den samme stabilitet som beskrevet oven-
for sig gældende, idet det første »redaktør team« bestående af Leif
Rosendahl, Mogens Madsen og Christen Teglbjerg stod i spidsen
for bladet i hele 12 årgange inden de overdrog »nøglerne« til Nis
Kørner og Poul Christensen. Ved overdragelsesforretningen hu-
sker jeg tydeligt, at Mogens Madsen formanede os om, at vi havde
en forpligtigelse til at lave mindst 12 årgange – »ligesom os andre«.
Det lød dengang i 1996 som lang tid, men nu er alle disse år så-
mænd gået. Dette blad er nr. 2 i 13. årgang siden overdragelsen,
så rekorden er slået Mogens! – Så efter moden overvejelse har jeg
besluttet, at den rekord ikke skal slås med ret meget mere. Ikke
fordi det hænger mig totalt ud af halsen at lave Ballon blad, men
inspiration til fornyelse og nyskabelser kommer ikke så let som
tidligere, og der er ved at gå lidt for meget rutine i det, så tiden
nærmer sig hvor nye kræfter må til. Nu løber vi jo ikke bare lige af
pladsen i vores klub, da der selvfølgelig skal være god tid til at
sætte afløseren ind i tingene, så køreplanen kunne være, at jeg
forbliver som redaktør til og med blad nr. 1 i 2010, netop på det
tidspunkt, hvor Ballonen runder et skarpt hjørne og dermed er ud-
kommet i 25 år i træk. I den anledning kunne der måske blive plads
til en lille sammenkomst, hvor bladets jubilæum og indsættelsen
af en ny redaktør kunne blive markeret. Så redaktør-kandidat ude
i den store medlemsskare: KOM FRIT FREM og få en grundig op-
læring under produktionen af de næste tre numre af bladet. (Og
hvis Mogens Madsen ærgrer sig over ikke længere at være rekord-
holder, så kan du sagtens nå at få en ny chance). Rigtig god som-
mer til alle.
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Aftenkapsejlads - sæsonstart 2009
Af ?????????????????

Sæsonen blev startet med et intro-
duktionsmøde d. 28. april 2009, som
blev afviklet rimelig udramatisk og
uden alt for mange forurettede ind-
slag. 

Der sejles uændret med såkaldt
omvendt handicap, hvor bådene
starter forskudt af hinanden og der-
med undgår panik på startlinjen. I
princippet skulle alle deltagende
både så krydse mållinjen samtidig;
det har dog ikke altid været tilfældet
de foregående år… Derfor blev det
besluttet, at indføre Marstal-lystal,
hvor de enkelte besætninger/både
får tildelt et handicap der matcher
deres formåen. 

Desuden blev det besluttet, at af-
lyse sejladsen ved vindstyrker over
12 m/s og den aktuelle vejrsituation
kan jo altid findes på; , hvor de aktu-
elle målinger fra Marstal Navigations-
skole kan aflæses. 

Alle sejladser vil fremover blive af-
holdt på ’mellemluft-bane’ uagtet de
faktiske forhold. Og sejladsudvalget
har tilsyneladende ganske gode for-
bindelser til vejrguderne, for de - i
skrivende stund – tre afholdte sejlad-
ser er blevet gennemført i fine vind-

forhold. Sidste tirsdag (19. maj) del-
tog 15 både i særdeles svag vind og
dejlig solskin. Vi frygtede en over-
gang, at sejladsen ville blive afblæst,
hvilket sker senest kl. 22. 

Undertegnede indehaver af en un-
derrigget hårdtvejrsejler kunne dog
godt ønske sig lidt flere aftener med
frisk/hård vind. Til gengæld har jeg
en trim-mulighed som de færreste
professionelle kapsejlere kan prale
af; nemlig, at kunne vælge mellem
både hårdtvejrs- og letvejrsrorgæn-
ger.

Så med tirsdagens vindstyrker
helt ned til ’ikke-eksisterende’ blev
Søren Vestergård sendt på velfortjent
ferie – om end han gerne måtte have
ladet verdens bedste madmor blive
tilbage i Vestergade... I stedet ydede
Mads Olsen en særdeles kompetent
og især tålmodig indsats som ror-
gænger, men selv med et øh, noget
vægtreduceret agterskib kneb det
med, at få indhentet alle de både der
var startet før os; især spækhug-
gerne kom vi aldrig rigtig tæt på og vi
brugte da også noget energi på, at
drøfte de næsten 15 m2 (fordelt på
storsejl, genua og spiler) de havde
hængt op. Et eller andet skal jo have
skylden for, at vi måtte ’nøjes’ med
en 4. plads.

På sæsonens første aften var vi
kun seks både på vandet, men delta-
gerantallet har været støt stigende
siden, så hermed en opfordring til
alle jer medlemmer med sejlbåde;
kom og vær med til en hyggelig aften
på vandet – det er for alle bådtyper
og aldersklasser; såvel skippernes
som bådene; vi har i år bl.a. fået sel-
skab af en smuk, klassisk skær-
gårdskrydser fra 1919.

Feltet på vej med spileren sat.

Gasten Mads får lige tid til et mobil
opkald inden det går løs på kapsej-
ladsbanen.
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Standerhejsning d. 19. april 2009
Af NIS KØRNER

Standeren går atter til tops, denne gang for 84 gang.

Søndag den 19. april samlede årets standerhejsning hen-
ved 75 medlemmer, der mødte op kl. 1000 til den tradi-
tionelle markering af, at en ny sejlersæson tager sin
begyndelse. Vejrmæssigt kunne det ikke blive bedre, idet
en pragtfuld april sol skinnede på de forsamlede og den
nye stander, der gik til vejrs under af-syngning af »Der er
ingenting der maner« og »Der er et yndigt land« – så i
bogstaveligste forstand – »Intet nyt under solen« – og
sådan skal det helst også være.

Formand Michael holdt en tale, hvori han kort gen-
nemgik årets program, hvor sejladsudvalget havde bar-
slet med en ny ide, der gik ud på at sammensmelte
pinseturen og efterårs kapsejladsen ved Birkholm, til et
arrangement, der skal have generalprøve i pinsen i år.
Formanden udtrykte håbet om at mange ville bakke op
om dette tiltag.

Michael kom også ind på aktiviteterne i ungdomsafde-
lingen, hvor der sker nye spændende ting og hvor der er
stor tilslutning til både optimist joller og ungdomsjoller. Og
så handlede talen selvfølgelig også lidt om årets store ud-
fordring, der hedder selvbyggerprojektet af vores klubhus
udvidelse. Til slut blev der råbt et trefoldigt leve for klub-
ben og budt indenfor til sildemad og en lille tår øl.

I dagens anledning var der i fællesrummet mod syd
oprette en lille manufakturhandel, hvor polo shirts, swe-
atshirts og klubstandere blev solgt med stor »Stander-
hejsnings rabat« hvilket gav en rimelig stor omsætning.

Flagsætnings kalenderen gik også rundt, men blev
knap nok fuldtegnet, så medlemmer der gerne vil sætte
flag i en af de tre sommermåneder kan bare melde sig.
Efter et par hyggelige timer hvor festudvalget som sæd-
vanlig sørgede godt for os, blev der lukket og slukket, og
resten af den dejlige forårsdag kunne nydes udendørs.

Som altid blev der sørget godt for gæsterne, da vi trak
indenfor

Så er der skænket »morgen-sherry«.
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Lørdag eftermiddag den 28. februar
var der endnu engang kaldt til general-
forsamling i Marstal Sejlklub med start
kl. 15.00, og endnu engang var der flot
opbakning til generalforsamlingen, idet
ca. 65 medlemmer var mødt frem

Efter formand Michaels velkomst
skulle der vælges en dirigent, som
efter forslag fra bestyrelsen og sam-
tykke fra forsamlingen blev Søren Ve-
stergaard, der sidste år havde en af -
løser på posten, men altså i år var til-
bage som dirigent. Efter Søren havde
konstateret at generalforsamlingen var
indvarslet rettidigt, gav han ordet til
formanden.

Formandsberetning 
2008
Indledning: Endnu et år er gået, et år
hvor der er sket en hel del. Jeg vil be-
rette om året og de forskellige aktivite-
ter der er blevet afviklet, samt de for -
skellige projekter, der i årets løb er ført
ud i livet.

Kranen: På sidste års general forsam-
ling, var der debat vedrørende kranens
videre eksistens, på den baggrund
blev der bestilt eftersyn på kranen af
Fyns Kran Service A/S.

Kranen blev »10 års klasset« med få
bemærkninger, små dele skulle udskif-
tes et sæt stropper blev kasseret, vi fik
pålæg om at kranen skulle overhales

med hensyn til rust og maling. De rele-
vante smådele er udskiftet nye strop-
per leveret og som I ved blev kranen
på et lidt uheldigt tidspunkt sandblæst
og malet her i efteråret. Planen er at
den fremover en gang om året får et
såkaldt eftersyn, således at vi til sta-
dighed har gyldige certifikater på alt
grejet.

Oprydning: Som tidligere år var der
også sidste år oprydning i og omkring
klubhuset dagen før standerhejsnin-
gen. Indvendigt blev der vasket ned og
udvendig blev der ryddet op og luget
ud. Det blev bemærket at der var mødt
ca. 8 gange så mange gartnere som
rengøringsassistenter op, men det kan
være hvis vejret havde været dårligere
flere ville have været inde. Folk var
mødt talstærkt op, og alle blev beløn-
net med røde pølser og øl inden fyr-
aften først på eftermiddagen.
Standerhejsning: Standerhejsningen i
2008 var noget af et tilløbsstykke med
op mod 100 fremmødte. Klokken 10 gik
standeren og Dannebrog til tops me-
dens de fremmødte sang »Der er ingen-
ting der maner« og »Der er et yndigt
land«. Formanden berettede derefter
bl.a. om de planlagte arrangementer for
den kommende sæson og gav derefter
ordet videre til ro afdelingens formand
Egon Jensen. Endelig var ro- båden
kommet ikke fra Vejle men fra Assens,
den stod der og funklede og var klar til
at blive døbt. Dåben blev udført af Bir-

gitte Bønnelykke Larsen og båden kom
til at hedde »Busser« efter hendes far.
Efter dåben trak alle indendørs, hvor
festudvalget som sædvanligt havde
dækket op til et dejligt sildebord.

Jeg kan oplyse at der ved denne lej-
lighed blev spist 7,5 kg sild 200 skiver
spegepølse og 6 hele rugbrød.

Optimistudvalget / Juniorudvalget:
År 2008 blev igen et kanon godt opti-
mist år, omkring 30 unge fra hele øen
er tilmeldt afdelingen. Året startede
som det plejer med en introduktions-
dag for nye og gamle optimister, en tur
til Marstal Svømmehal for aflæggelse
af svømmeprøve, samt sejladser hver
onsdag, kun afbrudt af skolernes ferier.
Den 21. maj var en særlig dag i Søby,
værftet skulle nemlig aflevere nybyg-
ning nummer 100, en hjemmeværns-
kutter, men det var også en særlig dag
for sejlklubbens optimistafdeling, idet
Søby Værfts Fond havde besluttet at
donere ikke mindre end 75.000 kr. til
Optimistafdelingen. Dette beløb er si-
den brugt til indkøb af nyere tonnage
til afdelingen. Hver onsdag eftermid-
dag / aften sæsonen igennem er der
stor aktivitet i havnen og det er dejligt
at se de mange børn og unge, men
også de mange forældre der hver gang
kommer og giver en hånd med. Og så
er der Birkholmsturen, der i 2008 star-
tede lørdag den 23. aug. 

Om morgenen i øsende regnvejr
stod ca. 25 optimist joller ud af hav-

De mange medlemmer, der havde fundet vej til årets generalforsamling.
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nen. Det er et meget flot arrangement
der hver år løber af stablen når opti-
misterne drager til Birkholm.

På børnenes vegne vil jeg gerne
takke ledere og forældre for den store
indsats i denne forbindelse. Sæsonen
for optimisterne slutter på same måde
som for vi andre, nemlig med rævejag-
ten.

Sejladsudvalget: Tirsdags-sejladserne
startede i år den 6. maj og forløb frem
til den 23. september. I alt 15 sejladser.
Der har i alt deltaget 18 både og i gen-
nemsnit deltog en 10-12 både hver
tirsdag i dysten om at blive klubmester.
Klubmesterskabet blev traditionen tro
vundet af Ebbe i sin Folkebåd. Årets
pinsetur løb af stablen i pinsen og gik
denne gang til Troense, høj sol og mas-
ser af varme prægede vejret og ram-
merne var perfekte, men antal delta-
gende både var kun 2. Jeg ved godt at
jeg ikke selv var der, men vi bør nok
alle se om vi ikke kan gøre det lidt
bedre næste år, der er trods alt nogen
der ligger et stykke arbejde i et sådan
arrangement. Den 21. juni havde sej-
ladsudvalget arrangeret Ærø Rundt. I
år var der ikke mindre end 18 både der
stillede op og 17 der gennemførte. Tra-
ditionen tro starter vi med et flot op-
dækket morgenbord, ca. 50 deltog i
morgenmaden

Sejladsen foregik i frisk luft rundt om
øen med start op gennem Mørkedy-
bet, og kryds op til Skjoldnæs, for der-
efter at få slæk på skøderne ude i
Østersøen på vej hjem til mål. Sejlad-
sen blev vundet af Svend Hansen fra
Ærøskøbing i sin Folkebåd skarp for-
fulgt af Erik Jørs i sin 11 meter, kun 6
minutter i præmie tid adskilte nummer
1 og 2. 

Den 6.-7. september var der af sej-
ladsudvalget inviteret til sejlertræf på
Birkholm for øens sejlklubber, igen må
jeg tilstå at jeg selv var forhindret i at
deltage, ligeledes var mange andre 
idet der kun var mødt 5 både op. Det

forlyder dog at de fremmødte havde en
herlig weekend på den lille ø. Der blev
ikke afviklet decideret kapsejlads men
»Hygge sejlads« hvilket der selvfølgelig
også skal være plads til. Sidste lørdag
i september var der traditionen tro ræ-
vejagt. I år var der 22 motorbåde 8 sejl-
både og 1 robåd der havde fundet
frem til starten. Sejladsen blev afviklet
som den plejer og dem der havde
vovet sig ud på Bredningen fik en dej-
lig eftermiddag og fandt tilsammen de
fleste flasker, dog ikke den store. Klok-
ken 18.30 var der standerstrygning, ef-
terfulgt af rævejagtsfest i klubhuset
hvortil 58 medlemmer mødte op med
medbragt mad og havde en god og
hyggelig aften, med musik leveret fra
Kim. Traditionen tro var der præmieud-
deling for både rævejagten og tirs-
dagssejladserne. Endnu en præmie
blev uddelt, nemlig vandrepokalen der
går til en der har gjort en særlig indsats
for klubben i det forgangne år. Denne
hæder tilfaldt i 2008 tidligere formand
Tommy Christensen, der vel næppe be-
høver yderligere præsentation. Tommy
gør stadig et stort arbejde bl.a. som
dommer, som medlem af sejladsud-
valg og byggeudvalg så man kan ikke
sige at han har sluppet sejlklubben helt
endnu.

Roafdelingen
Hermed overgiver jeg ordet til Egon
Jensen for en beretning fra roafdelin-
gen:

I roafdelingen er vi nu 50 medlemmer
en lille tilbagegang på 3 medlemmer iDe mange medlemmer, der havde fundet vej til årets generalforsamling.

Egon Jensen holder sin sidste beretning som formand for roafdelingen.
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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

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Z O N E T E R A P I
Exam. kiro- og zoneterapeut

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

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 •

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Færgerne bringer liv til Ærø!

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

62 531215
Henter og bringer over hele øen!
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forhold til sidste sæson. Der er som
sædvanlig nogen der melder sig ind,
og nogen der melder sig ud, men der
er dog en mulighed for, at et par af de
udmeldte kommer tilbage senere.

Der er i den afsluttede sæson roet
260 ture mod sidste sæson 300 ture.
Det giver 1806 rokilometer mod 1950
rokilometer i sidste sæson. Individuelt
er der roet 6698 rokilometer, svarende
til 3117 sømil, mod sidste sæson 7360
rokm, svarende til 3974 sømil. Der er
blevet aflyst en del ture på grund af
blæst og regn. Det er både på de 
almindelige hverdagsture og på lang-
turene. Vi skulle have været en tur Mar -
stal-Rudkøbing-Svendborg og vesten
om Tåsinge hjem. Og vi skulle sam-
men med Svendborg roerne have roet
Thurø rundt. men de ture blev aflyst,
for da blæste og regnede det ret hid-
sigt .

Men turen til Silkeborg-Ry blev gen-
nemført i virkelig godt vejr, og blev en
succes. Der har også været ture til 
Ristinge og en båd deltog også i år i
rævejagten, og den vandt en første-
præmie (det var den eneste robåd der
deltog). I år er der arrangeret tur til
Slesvig og derfra roning til Mysunde og
muligvis længere ud af Slien. Turen er
bestemt til 26.-27.-28. juni. Turen Mar-
stal-Rudkøbing-Svendborg er arrange-
ret til 7.-8.-9. august, hvis vejret tillader
det. På vedligeholdsområdet er vi nu
færdige med at isolere den sydlige
væg og væggen ud mod slæbestedet.
På bådfronten er vi i gang med at over-
hale »MAC« vores ældste 4 åre (den er
ca. 40 år). Den får glasfiber over de ne-
derste 4 bord så bliver den hvid som
»Klik« »Ellen « og »Succes«. Man ville
også gerne have overhalet »Svanen«
en to åres og have lagt nyt gulvbelæg-
ning i opholdslokalet. Men da det ikke
var et »must« udsættes det nok til
næste vinter. Vores flåde fremtræder
pæn og nydelig, og får da også ros af
besøgende roere fra andre klubber. Og
vi har også i de roklubber vi har besøgt
set hvordan deres ældre både ser ud i
forhold til vores, og vi kan godt være
vores bekendt!

Med hensyn til den nye båd, så har
Mikael fortalt om den. Den er i hvert
fald blevet brugt flittigt over somme-
ren.

Flest km på vandet over sæsonen:
Hos de mandlige roere: Erik Kromann
(vores ældste medlem ) med 581 rokm.
Hos de kvindelige roere: Raina Kilian
med 398 rokm – Godt gået begge to!
Dette var beretningen fra roafdelingen,
og min sidste, da jeg trækker mig som
formand for afdelingen og overleverer
formandsposten til Leif Østlund, jeg
genopstiller heller ikke til bestyrelsen,
og trækker mig fra roningen. Hermed

vil jeg ønske alt godt for Sejlklubben
og roafdelingen fremover.

Tak til Egon Jensen for beretningen og
klapsalver fra forsamlingen.

Kran-, Pladsudvalget: Igen i år har
Niels Erik og hans stab ydet en stor
indsats med at få vores både sikkert i
og op af vandet. Som tidligere nævnt
er kranen blevet overhalet. Den står
overfor et årligt syn som forventes at
finde sted inden udgangen af marts.
Teltet er blevet færdigt med ny maste-
reol på sydsiden, og dele fra maste-
husets gamle reol på nord siden. Teltet
er fyldt godt op med master optimister
pirater og motorbåde. Og her senest
har Peer og Torben isat en dør, så det
ikke er nødvendigt at snøre op hver
gang man skal ind.

Klubhuset: Der har atter været Pizze-
ria i klubben i de 3 sommermåneder,
og jeg er af den overbevisning at det
gavner både klubben, medlemmerne,
byen og turisterne. Udlejningen af
klubhuset har kørt som det plejer med
lidt under 20 udlejninger. Bestyrelses-
lokalet er lavet om til »klubhus« alle
medlemmer kan erhverve sig en nøgle
mod et beskedent depositum, der er
opsat køleskab med øl og vand. Der er
indført nyt låsesystem i hele klubhuset
samt for optimister og roere. Fremti-
dige investeringer bliver, udskiftning af
lamperne her hvor vi sidder – der er
blevet isoleret på loftet, med det resul-
tat at lamperne er blevet for varme og
er begyndt at smelte. Udvendigt står
den på en del vedligeholdelsesarbejde
i løbet af foråret, træværk der skal skif-
tes og andet der skal males.

Festudvalget: Har i årets løb stået for
klubbens fester og arrangementer. Ud-
valgets medlemmer med Marianne i
spidsen har som sædvanlig sørget for
at det hele har kørt på skinner.

Ballonen: Ballonen har endnu en gang
gjort glæde i medlemmernes hjem 4
gange i løbet af året, uden at det skal
blive total gentagelse af sidste år, vil
jeg gerne rose bladet og opfordre alle
til at komme med indlæg. Bladets
mange annoncører takkes for den sto-
re opbakning, da det uden dem ikke
var muligt at lave så flot et blad. Også
tak til Eva Morsing, samt de frivillige
hjælpere der hvert kvartal deler bladet
ud. Og sidst men ikke mindst tak til
chefredaktør Nis. 

Hjemmesiden: www.marstalsejlklub.
dk – Hjemmesiden lever og er konstant
opdateret.

Torben yder en stor indsats og hvis

I ikke har besøgt siden vil jeg opfordre
jer til at gøre det.

Som jeg også sagde sidste år, er det
ikke sådan at hjemmesiden på nogen
måde skal erstatte Ballonen, men blot
være et supplement. 

Harmonika festival: Harmonikafesten,
der afholdes af Ærø Folkelige Musik-
forening, fandt sted fra 30. maj til 1.
juni og var mig bekendt atter en suc-
ces. Det skal her siges at musikfor-
eningen meget generøst giver sejl -
klubben 10.000 kr. for leje af bådeplad-
sen og klubhusene, hvilket vi selvføl-
gelig takker meget for.

Royalt besøg: Den 16. september
stod det hele hernede på den anden
ende i en halv time, prinsgemalens
besøg forløb efter min overbevisning
helt perfekt, efter han først var kommet
var der en dejlig afslappet atmosfære.
Prinsen fik døbt alle 7 nye joller, og fik
en lille snak med nogen af børnene. Vi
nåede også at få en tår øl herinde i lo-
kalet inden turen gik videre til frokost
på Marstal Ældrecenter. 

Om aftenen var Marianne og jeg
inviteret til souper på »Dannebrog«, det
var en flot oplevelse, der ikke blev min-
dre af at det var på Mariannes 50 års
dag.

Klub aften: Torsdag den 13. novem-
ber var der klubaften. Bo Skårup kom
og fortalte om han og sin kones sejlad-
ser med skibet »Soleima« ude ved So-
lomon øerne på den anden side af
jorden. Et spændende foredrag der var
sat i værk af Leif Rosendahl, ca. 45
medlemmer var mødt op. Blandt af-
tens gæster var Soli henne fra Ommel,
der er født ude på disse øer.
Flagsætning: Igen fik vi sat både Dan-
nebrog og de andre flag i sommersæ-
sonen, og det håber vi kan lade sig
gøre igen til sommer. Det er med til at
pynte og skabe liv på havnen. Og så
ser det også mere festligt ud. 

Afslutning: Til slut 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
de kommende år. Jeg synes vi har en
god klub og det at vi er blandet med
motorbåde, sejlbåde, joller og robåde
er efter min mening et stort plus, det er
med til at give et rigtig godt sammen-
hold. Jeg vil takke alle klubbens spon-
sorer, der har støtte med gaver m.m. i
det forgangen år. Fra A. P. Møller og
Hustru’s Fond 100.000 kr. – Fra Søby
værft’s fond 75.000 kr. – Ærø Brand
fonden 5.000 kr. – Ærø Harmonika-
festival 10.000 kr. og sidst men ikke
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– ET GODT STED AT MØDES!

Ommel Kro
ØL OG VINSTUE – SELSKABER

KROVEJEN 14 · OMMEL ·  TLF. 62 53 11 07
�

Mad leveres også ud af huset!
Selskaber op til 70 personer kan modtages!

– BYENS MØDESTED!

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Lady Salonen
v/Anna Skærning
KIRKESTRÆDE 12
MARSTAL
TLF. 62 53 18 37

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

BENZIN OG KIOSK
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. 08-16
Sønd. 10-14

VESTERGADE 30 B · MARSTAL · TLF. 62 53 10 02

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

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

MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...



MARSTAL SEJLKLUB 11

• OPTIMIST BALLONEN Af ELISABET KRISTENSEN

Program:
Kl. 09.30:
Vi startede med kaffe og rundstykke, med efterfølgende
præsentation af alle deltagere, som kom fra forskellige klub-
ber rundt om i landet. Vi skulle kort fortælle, hvem vi repræ-
senterede, hvad vi hed og hvad vores position var i klub-
berne. Hjælp, der sad lille mig fra Marstal, sammen med
konsulenter, dygtige professionelle ledere / trænere osv. Vi
var ca. 40 med på seminaret.

Kl. 10.00:

Hvordan får vi flere og bedre trænere
Oplæg ved uddannelseskonsulent i Dansk Sejlunion, Tho-
mas Jakobsen, der også kort gennemgår træneruddannel-
sen. Efterfølgende spørgsmål og debat (og jeg spurgte om
en masse selvfølgelig). Følgende blev fortalt / debatteret:

Trænere kan gøre en stor forskel i klubberne, vigtigt at de,
der har med børnene at gøre, er nogle GODE trænere. EN
DÅRLIG TRÆNER KAN ØDELÆGGE ALT.

Lege og sjov: Der skal være plads til leg og sjov (ikke KUN
sejlads ). Specielt for de helt NYE optimister er det vigtigt.

Lysten til læring: Man skal som en god træner stimulere den
medfødte lyst til at lære noget nyt, og puste til børnene på
det rigtige tidspunkt.

Belønning: Vigtigt at give børnene ros og anerkendelse. Di-
plomer, som vi gør, er bl.a. en god ting.

Flow-oplevelsen: Den fede oplevelse – hvad er en god op-
levelse? Det er at give dem oplevelser, som de aldrig glem-
mer. Kunne f.eks. være at tage ud med jollerne og bare
hygge og bade, som vi gjorde med dem i sommer.

Træner /instruktør uddannelser: Instruktør 1: Den første ud-
dannelse, man skal tage inden man går videre til instruktør
2. Prisen for 18 lektioner er ca. 1400 kr. Vi lærer bl.a.:

Foreningslære: Vi bliver sat til at bygge den perfekte klub i
legio, vi diskuterer vilkår for god sejladsundervisning mm.

Trænerrollen: Der undervises i instruktionsteknikker mm.

Trim og teknik: Vi skal lære at undervise børnene i dette og
meget mere.

Sejladsregler: Basale vigeregler, samt regler omkring sim-
pel kapsejlads.

Træningsplanlægning – sikkerhedsmodulet: Giver bl.a. kur-
sisten kendskab til diplomsejlerskolens værktøjer – plan-
lægge og gennemgå øvelserne til og med delfin diplomet.
Øvelses konstruktion – sejladshjulet, lege, begynderøvel-
ser, tryghedsøvelser, skippermødets 5 pkt.s befaling.

Taktik, strategi og metrologi.

Kapsejlads.

Fysiktræning: Kursisten opnår indsigt i kroppens store led
og muskelgrupper. Et program sammensættes – styrketræ-
ning mm. Det var bare et udpluk af instruktør 1 uddannel-
sen.

Dansk Sejlunion opfordrede klubberne at sende flere af sted
til disse uddannelser, da det er vigtigt for sejlsporten i frem-

tiden, samt få nogle unge til også at tage disse uddannelser.
Det kan de fra de er 15 år.

Vigtigt at lave noget andet end sejlads. F.eks. grill på Kalk-
ovnen eller lignende.

Vigtigt at lytte til, hvad børnene gerne vil.

Man kan i nogle kommuner søge tilskud til disse uddannel-
ser.

Kl. 11.15: 

Forældreinvolvering i børns idræt
Oplæg ved sportspsykolog og formand for Dansk Idræts-
psykolog Forum, Ph.d. Kristoffer Henriksen om forældrenes
involvering i børns idræt:

Stor debat efterfølgende, hvor meget og hvor lidt man skal
blande sig i børnenes idræt – i det her tilfælde sejlsporten.
ALLE var enige om, at hvis man selv var træner for ens eget
barn, kunne det give en dårlig oplevelse! Enten fokuserer
man for MEGET eller for LIDT – begge dele ikke særlig godt
for barnet.

Kl. 13.00: 

Frokost
Vi fik en flot buffet og masser af snak ved bordene.

Kl. 14.00:

Klubudviklingsprojektet: 
»100 på vandet«
Oplæg v. juniorleder i Aabenraa Sejlklub, Hans Jørgen Thom -
sen, omkring udviklingsprojektet, som skal skaffe 100 sej-
lere på vandet – efterfølgende debat.

Hans Jørgen fortalte om deres klub, god timing af arrange-
menter, tiltag osv.

De havde 9 uddannede instruktører til ca. 40 optimister.

For en gennemsnitlig pris for leje af en optimist, hvor de
ældste joller var ca. 20 år, med et standard sejl tog de 850
kr. i leje.

De havde taget Tera-jollen ind som et godt og billigt alterna-
tiv for efterfølger af optimist eller til Nye store sejlere, som
ikke kunne være i en optimist mere. Den passer i vægtklas-
sen fra 20 til ca. 65 kg. – 3 nye joller koster ca. 50.000 kr.

De bruger MEGET forældrene til faste gøremål. ALLE skulle
melde sig på til et eller andet, for ikke at det skulle blive til
at de bare sad og drak kaffe!!

Sikkerhed: Vi talte en del om ansvar ved sejladser m.m.

Flere følgebåde på vandet var et stort ønske fra alle klubber.

Kl. 16.00:

Farvel og tak
Et fantastisk godt kursus, som jeg slugte ALT med mig fra.
Skulle kontakte vores breddekonsulent Mads Flyger fra
Fynskredsen i det nye år, for at arrangere et møde med os
ansvarlige for ungdomssejlerne.

Referat fra ungdomslederseminar, 22. nov. 2008 i Svendborg,
arrangeret af Dansk Sejlunion
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STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål, at få nogle forskel-
lige personer til at yde et bidrag til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv, blot det er indenfor emnet Sejlads / Sejlklub. Det kan være: En drøj
beretning – forslag / ideer til klubbens udvikling i fremtiden – en kommentarer til en aktuel begivenhed – et til -
bageblik på en historie fra forgangne tider osv osv. – Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos. Altså frit slag!

I sidste nummer var det Peer Borge, der tog os med på sejltur, hvorimod den udpegede skribent til dette nummer
bad sig fritaget, så en substitut skulle findes med kort varsel. Men med lidt overtagelse lykkedes det at få et med-
lem, med 45 års medlemskab af sejlklubben og som ydermere er en af klubbens få æresmedlemmer til at indsende
et bidrag – Så god fornøjelse med en beretning af JOHN KØRNER, fra de tidlige lystsejlerdage i Marstal.

Næste skribent, der bedes indsende sit bidrag til Ballonens juni nummer, der har deadline den 20. maj er:

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

LEIF ØSTLUND

På jolletur i 1967
Af JOHN KØRNER

Det er på et afbud, at jeg pludselig er
havnet som stafetskribent, og da jeg
ikke har været på havet de sidste to år,
må min historie være en, der ligger læn -
gere tilbage. Den er baseret på erin-
dringen, og er måske ikke helt korrekt i
detaljen.

I 1960 købte vi et gammelt hus i Sko-
legade, hvor der de første år var meget
at se til med ombygning og renovering,
så i starten blev der ikke tænkt så
meget på »skiv« eller sejlklub. Men
efter et par år begyndte vi at savne at
komme på vandet, og tankerne be-
gyndte at kredse om at få en jolle. Det
koncentrerede sig efterhånden om en
Ålborg jolle, idet jeg fra min søspejder-
tid kendte denne type som en god og
sødygtig sejler. I det danske spejder-
korps var jollen gennem mange år
korpsets foretrukne båd. I 1965 be-
stilte vi så en Ålborg jolle hos bådebyg-
ger W.K.Madsen i Struer, der var fast
leverandør til spejderne. Den blev le-
veret som nøgent skrog for 3000 kr.,
og var i øvrigt et svendestykke, som en
bådebyggerlærling havde lavet som
afslutning på sin uddannelse. Jeg
lagde selv dørk, fordæk og ringdæk i,
samt monterede beslag mv. til riggen.
Det var så heldigt at den lige kunne
være i vores bilgarage, så jeg kunne
arbejde i tørvejr. Sejlene skulle jeg selv
sørge for, så de blev bestilt hos sejlma-
ger Møller. Da de var ved at være fær-
dige spurgte han om der skulle syes
noget mærke i. Det mente jeg, og sejl-
mageren foreslog, at jeg kontaktede
sejlklubbens formand Erling Rosen-
beck. Jeg henvendte mig hos ham, der

foreslog at der skulle stå et M for Mar-
stal og et tal mellem 10 og 15, for flere
sejlbåde var der ikke i klubben den-
gang. Inden jeg kom ud af døren, var
jeg selvfølgelig også blevet medlem af
Marstal Sejlklub. En henvendelse til
havnefogeden gav en plads i Sønder-
renden. Der var ikke mange bådebroer
i havnen dengang, kun Prinsebroen
bag posthuset og en tværbro på den
søndre side af Sønderrenden. Den nye
jolle blev søsat i foråret 1966 og blev
indviet med en tur til Langholmshoved,
som også blev et af vores foretrukne
udflugtsmål. Der var dengang som i
dag rigtig fint for børn, med dejlig
sandbund på nordsiden, hvor vi også
gravede masser af sandorm til kroge-
fiskeri, der gav meget fint med skrub-
ber på det tidspunkt. Vi fik også an -
skaffet en 8 hk. Evinrude påhængsmo-
tor, til hjælp i vindstille eller hvis vi var
på pilketure ude i Østersøen. 

Sommerferie tur.
Året efter blev det besluttet at holde
ferie i jollen og sejle rundt i det sydfyn-
ske og slå telt op, hvor vi kom frem. Vi
var to voksne og to børn i den åbne
jolle, og startede turen lige efter Sct.
Hans, med første stop på Strynø, hvor
vi lige skulle afprøve teltet, som vi
havde lånt. Madlavning foregik på en
lille gasbrænder, og var baseret på då-
semad. Alt gik godt og næste dag var
vi klar til at tage længere væk. Af årsa-
ger jeg ikke rigtig kan gøre rede for i
dag, havde vi ladet motoren blive
hjemme – det skulle jo være en rigtig
sejlerferie. Vejret var fint, og vi sejlede
nord om Strynø i det lavvandede om-

råde og videre syd om Hjortø og over
til Drejø Nordhavn. Det var et hyggeligt
sted, og vi fandt en grøn plet at slå tel-
tet op på. De fiskere, der færdedes på
havnen tog vel imod os. Næste dag var
vi til købmand og bager og var så klar
til at fortsætte. Vi sejlede vestover for
en god brise, og nåede sidst på efter-
middagen til Lyø. Vi sejlede ind på
stranden ikke så langt fra havnen og lå
fint i læ ved en skrænt. Vi slog teltet op
30 meter fra stranden og havde en
hyggelig aften. Næste dag ville vi tidligt
op og sejle over til Als. Inden afgang
hentede vi vand i en brønd ved et hus
i nærheden. Næste dag var det solskin
fra morgenstunden, og vi lettede fra
Lyø og satte kursen mod Lyø Trille og
videre over mod Als. Vi havde ikke
noget direkte mål, men mente vi kunne
finde en plads i nærheden af Fynshav,
hvor der på det tidspunkt var gang i
nyt havnebyggeri. Da vi nærmede os,
så vi, at der syd for havnen var en stor
campingplads, og valgte derfor at læg-
ge til i strandkanten neden for cam-
pingpladsen og så overnatte på plad-
sen, der havde gode bekvemmelig-
heder og tillod at vi kunne få et bad i
ferskvand. Der var også en kiosk med
et sortiment af fødevarer samt en lege-
plads til børnene, så vi blev enige om
at blive et par dage. Men næste dag
var vejret blevet dårligt med pålands-
vind, så det var nødvendigt at flytte jol-
len om i færgehavnen. Det blev en lidt
skrap tur, hvor der var rimelig høje bøl-
ger ved kysten, som det ikke var let at
komme fri af for sejl alene. Vi fik hjælp
af en fremmed campingplads gæst,
der hjalp mig og sønnen Nis med at få
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sejlet jollen om i færgehavnen og få
den fortøjet ved en betonbro.

Næste dag var det igen fint vejr, og
vi fik pakket båden og stod nordpå
langs kysten og videre rundt nord om
Als og ned gennem et smukt Alssund.
Henunder aften nåede vi Sotrup Skov,
hvor der var en lille bådebro, et traktør-
sted og et godt sted til teltet. Vi blev her
i syv dage, hvor vi bl.a. var sammen
med gode venner, der holdt ferie her.
Nis blev venner med en ung mand fra
Als, der tog ham med ud på åle fiskeri
hver morgen. Det foregik ved, at der var
lagt meterstykker af vandrør ned på
bunden, og som kunne findes vha. et
lille flåd, der var fastgjort til røret med
en tynd line. Fyren fra Als sprang i van-
det, holdt en hånd for hver ende af røret
og tog det med op i sin pram, hvor han
tømte det ud i dammen. I mindst hver
anden var der en ål. Da det igen var af-
gang gik turen mod Augustenborg, hvil-
ket i starten gik fint, men senere på
dagen blev himlen kulsort, hvorefter det
satte i med lyn, torden og regn. Bør-
nene gemte sig under fordækket, me-
dens vi to voksne blev gennemblødte.
Efter uvejret blev det blikstille, og vi
kom ingen vegne – og motoren stod jo
hjemme i garagen i Marstal – Men på et
tidspunkt kom en fritidsfisker i sin jolle
og tilbød en ende og trak os til Augu-
stenborg, hvor han ydermere fandt os
en god plads. Næste morgen startede
vi tidligt og begyndte hjemturen via Als-
sund og tværs over det sydlige Lillebælt

med kurs mod Horne Land. Hen under
aften var vi igen på Lyø og fandt vores
gamle plads. Vi var godt trætte efter en
lang dag på vandet, og begyndte at
tænke på sengene derhjemme, som vi
måske kunne nå hjem til næste dag,
hvis vinden var god. Det var den heldig-
vis, og vi sejlede dagen efter hen langs
Lyø og Avernakø, og stod ned syd om
Drejø. Videre fortsatte vi syd om Nyland
og hen mellem Ommels-hoved og
Halmø. En genvej, hvor vi på store dele
af turen slæbte hen over bunden og
måtte krænge jollen godt over for at
kunne flyde. Men det gik, og til sidst gik

det strygende hjem mod Marstal Havn
og hjem til Skolegade til god mad og
varmt vand i hanerne. 

Det var så familiens første sommer-
ferie i egen båd, hvor konklusionen på
turen var, at det var en god ferieform,
men at vi nok ikke ville være »teltlig-
gere« i fremtiden. Senere blev det til
mange mange flere ferier i egen båd.
Efter 3 år med Ålborg jollen, blev det 
til 5 år i en Bandholm 20 og herefter
næste 35 år med en Commander 31 –
Men den allerførste sommertur står
selvfølgelig som noget helt specielt i
erindringen.

John Kørner ved rorpinden, og med tæerne hængt til afkøling udenbords – som-
meren 1966.

Den nybyggede Ålborg jolle på vej ud af havnen en vindstille sommerdag.
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Bjarne 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!

Pileg�rdenes Entrepren¿r
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

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

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
med globalt overblik

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf. 63 14 69 50
www.deloitte.dk

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

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17

Middagslukket 12.30-14.00

• 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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• KORT NYT Af NIS KØRNER

JULEQUIZ 2008
TIP 13 RIGTIGE
1           X           2

Efter generalforsamlingen i februar blev der serveret?:
1) Skipper labskovs - X) Ingen spisning i år - 2) Gule ærter

Køkkenchefen ved middagen til årets sommerfest var?:
1) Udlånt af Idrætsefterskolen - X) Tidligere forpagter af sejlklubben Laila Bentzen -
2) Sejlklubbens eget festudvalg

Roafdelingens nybyggede båd blev navngivet med?:
1) Champagne - X) Vand - 2) Øl fra Rise 

Til sommerfesten drak vi rødvin til hovedretten, hvilken?:
1) Franske - »Chateau Bel Air« - X) Spanske - »La Flor de Montgo«
2) Italienske – »Salento« 

Da Prins Henrik besøgte sejlklubben i september nød han?:
1) Et glas champagne af mærket »Dom Perigon« - X) Et glas rødvin fra hans eget 
slot »Chateau de Caix« - 2) Et glas Carlsberg øl

Til sommerfesten var der fadøl i baren fra?:
1) Rise Bryghus  - X) Albani - 2) Tuborg

På menu kortet i Marcelo�s pizzaria er pizzaerne nummereret fra?:
1) Fra nr. 1 til 18 - X) Fra nr. 100 til 121 - 2) Fra nr. 93 til 115

Der er tradition for at deltagerne i rævejagt festen i september spiser?:
1) Medbragt mad - X) Brunkål med flæsk - 2) Kogt torsk

Optimistafdelingens nye joller blev af prins Henrik døbt i?:
1) Saltvand fra havnen - X) Økologisk sodavand - 2) Ferskvand

Ved standerhejsningen serveres der et lille glas ude på terrassen under 
flagsætningen – Indholdet er?:
1) Riga Balsam - X) Portvin eller sherry efter eget valg - 2) Øl / Sodavand

I Marstal by kan man i højsæsonen, når alt er åbnet, 
FÅ SERVERET mad og / eller drikkevarer på hvor mange offentlige steder? 
(Private kaffeudsalg, foreninger og smugkroer ikke medregnet):
1) 17-20 steder - X) 11-14 steder - 2) 22-25 steder 

Strynø Kro var i sommer?:
1) Lukket og til salg - X) Genåbnet i renoveret stand - 2) Brændt ned 

Ved den nyligt afholdte klubaften i nov. blev der til kaffen serveret?:
1) Æblekage - X) Småkager - 2) Vafler

Vintergækkerne er nu kommet op
rundt om klubhuset 
Vintergækkerne er nu kommet op rundt om klubhuset og
står pynteligt med deres hvide kronblade og skinner om kap
med forårssolen, der hver morgen starter sin morgenvan-
dring fra et sted bag Langholmshoved, videre mod Ristinge
Klint for ved middagstid at bestråle vores lille Ø, fra en po-
sition, der mest minder de fleste sejlere om retningen mod
hedengangne skibshandler Thiesens forretning i Holtenau

ved indsejlingen til Kieler-kanalen, hvor der i tidens løb er
langet meget HANSEN ROM over disken, medens lystbå-
dens gaster var i gang med at fabrikere et toldflag, vha. et
gammelt lommetørklæde og en sort sprit tusch, for at af-
værge at de grønklædte Kiel toldere ved skibets afgang
skulle have noget at brokke sig over o.s.v., o.s.v.!

Nej – Jeg opgiver og lader hermed dette Ballonblads »KORT
NYT« være det korteste KORT NYT i bladets historie – Håber
der er lidt mere at skrive om næste gang!

Venlig hilsen – Redaktøren

VINDER AF ÅRETS JULE QUIZ BLEV: THEIS B. MADSEN – Skonnertvej.
– Der tilflyder den unge mand, der ved mere om mad og drikke end alle de voksne tilsammen, et gavekort på 250,-
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2009

FORÅR 
� Fredag 16. Jan: Middag for udvalgsmedlemmer
� Lørdag 28. feb.: Generalforsamling
� Lørdag 14. marts: Kranfolkene tørner til
� Lørdag 28. marts: Optimisttur til svømmehal
� Lørdag 18. april: Oprydning klubhuset
� Søndag 19. april: Standerhejsning
� Fredag 01. maj: Roerne starter
� Tirsdag 05. maj: Aftenkapsejlads for kølbåde
� Onsdag 06 maj: Optimist sejlads starter
� Lørdag 30. maj: Pinsetur
� Fredag 05. juni: Harmonikafestival i sejlklubben
� Lørdag 20. juni: ÆRØ Rundt

EFTERÅR 
� Lørdag 15. aug: Optimisttur til Birkholm
� Lørdag 12. sep: Fællessejlads til Birkholm
� Tirsdag 22. sep: Kapsejlads for kølbåde slutter
� Onsdag 23. sep: Kapsejlads for optimister slutter
� Lørdag 26. sep: Rævejagt og standerstrygning
� Lørdag 03. okt: Ever changing competition
� Tirsdag 20 okt: Roerne slutter
� Torsdag ??. nov: Klubaften
� Lørdag 05. dec: Kranen rigges af
� Lørdag 06 feb. 2010: SOMMERFEST
� Lørdag 27. feb. 2010: Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

Som modpol til det tågede vinterbillede på forsiden bringer vi her på bagsiden et luftfoto af vor havn og by på en betyde-
lig mere klar dag med mere sommerlige kulører.


