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SR-ELECTRIC
◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

aut. el-installatør søren rasmussen
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◆ Husinstallationer
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◆ Hvidevarer

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm
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◆ DØGNVAGT ◆
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Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN
Nu er der igen noget ved at være bådejer; der har i den forløbne måned
været fuld tryk på aktiviteterne på pladsen og langt de fleste både er allerede kommet i vandet, dog mangler der stadig nogle, mig selv inklusiv.
Man skulle have givet den en skalle da vejret var godt, men som for
mange andre har der været meget andet at se til.
Hvad bringer den nye sæson så? Ifølge havnefogeden får vi ny toiletbygning ved bro 10, hvilket vil komme de mange gæstesejlere til gode,
men også os selv, idet presset bliver taget af de eksisterende toiletbygninger. Ifølge samme kilde arbejdes der kraftigt på at få gratis internet
forbindelse i hele havnen, dette dog ikke helt uden problemer, men tilsyneladende er der positiv stemning ved beslutningstagerne.
Roerne har for længst taget hul på deres sæson, ligeledes har optimister og ungdomssejlere startet deres, og her i tirsdags startede kapsejladserne.
Vi fik i forbindelse med oprydningen før standerhejsningen pyntet op
i klubhuset, med billeder taget af vores kasserer/fotograf Jens Lindholm,
og det er noget der virkelig har pyntet. Har I ikke set disse endnu skal I
glæde jer, det er nogle utrolig flotte billeder.
Vi har i Folkeoplysningsudvalget fået fordelt midlerne efter den såkaldte Ærø ordning, ikke overraskende kom det til at betyde en betydelig nedgang i tilskuddet for Marstal Sejlklub. Dette mærkes dog ikke i år
idet der er etableret en udligningspulje, således at det nogle klubber står
til at miste, ikke sker fra det ene år til det andet, men ved en gradvis nedtrapning over 3 år. Marstal Sejlklub får i alt i år ca. 70.000 hvorfra de
44.000 er fra udligningspuljen, næste år får vi så 1/3 mindre af de 44.000,
derefter 2/3 mindre for tilsidst ikke at modtage noget fra puljen, hvilket vil
betyde et årligt tilskud på ca 26.000 kr.
Med disse ord vil jeg ønske alle en god sæson.

I alle regnbuens farver
Af MARIE KREUTER
Så fik formanden da lige nævnt det forventede underskud grundet nedgang i tilskud. Jeg ville ellers meget hellere have skrevet lidt om hvor herligt det var, at påbegynde denne maj/juni udgave af Ballonen, hvor alle
sommerens dejlige arrangementer og oplevelser ligger lige inden for rækkevidde – eller allerede er begyndt, som flere af indlæggene vidner om.
Men tilbage til økonomien; det er jo ikke nogen hemmelighed, at udgivelsen af vores klubblad trækker gevaldigt ned på årsregnskabet – til
gengæld er det vist et af landets mest ambitiøse med professionelt layout, flotte farver og lækker kvalitet. Og det skulle det gerne vedblive med!
Derfor er bestyrelsens regnskabskyndige gået i gang med, at undersøge
mulighederne for at trykke annoncer i farver – selvsagt mod en passende
merpris... Og jeg er ved, at danne mig et overblik over hvilke annoncører der måske kunne være interesseret i en opgradering til farver – sidder der allerede nu nogen af vores annoncører derude og ønsker at få
deres annoncer bragt i flotte, klare farver er I velkomne til at kontakte redaktøren. Der er også opslået en ny stilling som annoncesælger – skulle
der mon ikke findes en person, der har lyst til at sikre at vores annoncører får optimal service – og at deres annoncer altid er ajour?
Og i denne forbindelse er det jo oplagt igen, at opfordre alle sejlklubbens
medlemmer til at støtte vores annoncører, store som små – de støtter os
og det er takket være deres loyalitet, at du netop nu sidder og læser
endnu et nummer af Ballonen!
Fremover vil formand og næstformand skiftes til at skrive lederen, således at alle medlemmer løbende bliver informeret om det arbejde der foregår i bestyrelsesregi. Afslutningsvis vil jeg tilslutte mig formandens
ønske om, at alle får en god sæson – uden for mange regnbuer...!

DEADLINE
for BALLONEN nr. 3, 2011 er:

1. AUGUST
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

Z O N E T E R A P I

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

Exam. kiro- og zoneterapeut

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

RADIO & DATA BUTIKKEN

Pizzeria al Porto

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

v/ SEJLKLUBBEN

62 53 12 15

Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

Henter og bringer over hele øen!

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

09004

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Klubstandere

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

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 11 32
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kan købes på
søfartsmuseet eller i
klubhuset.
00
PRIS: Kr.
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Færgerne bringer liv til Ærø!

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

Feltet umiddelbart efter start på lænserkurs mod Halmø.

Aftenkapsejlads - sæsonstart 2011
Af MARIE KREUTER. Fotos: MARIE KREUTER og OLE STRYN OLSEN
Tirsdag d. 3. maj var der »formøde« i
sejlklubben, hvor sæsonens startgebyr
skulle indbetales, starttider skulle fordeles og måske et par kapsejladsregler støves af.
Paradoksalt nok betyder de nye
DH2011 handicap regler at jeg var blevet tildelt nogle særdeles gunstige
starttider og bl.a. skulle være startet
samtidig med min værste konkurrent i
stedet for adskillige minutter efter! Og
så lige i år, hvor min 806‘er er »dømt«
til en sæson på land...
De sidste par år har sæsonstarten
ligget meget tidligt – med det resultat,
at kun få både stillede op de første par
tirsdage. Det forsøgte sejladsudvalget
i år at undgå ved, at planlægge en senere sæsonstart; tirsdag d. 10. maj og
resultatet blev da også et flot fremmøde på 11 både.
Jeg havde fået tiltusket mig en gasteplads hos Allan Sydtoft ombord på
hans X-79’er og så frem til at skulle ud
og sejle vildt og sjovt med en sejlbåd
der i mine øjne ikke er meget andet
end et forvokset surfbræt. Men som
aftenen nærmede sig og vejrudsigten
varslede ganske let vind kunne jeg jo
godt se, at mine forventninger skulle
justeres en anelse. Grundet vinden –
eller mangel på samme – havde der
været et vist frafald af gaster, og vi
endte med en lille besætning bestående af skipper, skippers mor og undertegnede.
X-79’eren er – som en fuldblods racerbåd – ikke forsynet med påhængsmotor, men vi fik tilbudt en slæbetrosse ud til startlinjen på en aften,

hvor der knap var vind til at klubstanderen kunne folde sig ud. Vi skulle
starte næstsidst kun efterfulgt af Jan
Møller’s BB10-meter, men da vinden
valgte at dø helt i de ti minutter der
fulgte lige efter startskuddet endte det
med, at blive en meget samlet start –
ganske unfair over for de først startende både. Og heldigt for de sidst
startende både...
Generelt endte det med en aften
kendetegnet ved chancebetonede satsninger og skiftende vindretninger og styrker. Til gengæld fik vi fornøjelsen af
den smukkest tænkelige solnedgang
over Halmø – og selvfølgelig en fantastisk aften i godt selskab.
Dommerne havde sendt os ud på
den lille bane og det lykkedes at sejle

rundt på ca. 2 timer, således at alle deltagerne mødtes i klubhuset ved 21.30tiden til en enkelt øl.

Skipper Allan Sydtoft og co-skipper
Kirsten Sydtoft er tilfredse med aftenens præstation/resultat. Eller med de
overskydende påskebryg?

Første- og andenpladsen til henholdsvis BB10-meteren Nitten og spækhuggeren
Solstrålen.
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Ny version af Dansk Handicap - DH2011
Af MARIE KREUTER
Teknisk udvalg i Dansk Sejlunion samt
eksterne eksperter har i løbet af vinteren begået en ny version af DH-reglen,
som man også fremover vil sejle efter i
Marstal Sejlklub.
Den nye version har været omtalt i
såvel Dansk Sejlunions medlemsblad
Sejler og i diverse bådmagasiner, men
virkede alligevel som en noget kompliceret størrelse på mig. Så derfor modtog jeg med glæde Dansk Sejlunions
invitation til seminar om emnet. Der
blev i april afholdt en seminarrække
rundt omkring i landet, og for deres udsendte skribent/redaktør flaskede det
sig således, at jeg kunne tage direkte
fra Københavns Lufthavn og ud til
Idrættens Hus i Brøndby til et 3 timers
oplæg baseret på os helt almindelige
(kap)sejlere. Der var mødt ca. 50 interesserede op og det var et særdeles informativt møde. Jeg vil her opremse de
– for mig – mest væsentlige og synlige
ændringer i DH2011:
Dansk LYS er erstattet af en Time
Correction Coefficient (TCC)
Dansk LYS (Leading Yard Stick) har tidligere været reguleret hvert år baseret
på erfaringer og opnåede resultater i
de enkelte klasser. Det har betydet
strenge LYS tal til både der er blevet
sejlet meget optimalt og konkurrencepræget som f.eks. X-79’erne.
Denne regulering var et enormt arbejde og vil ikke finde sted fremover
omend man jo fortsat kan vælge at
sejle efter f.eks. gamle LYS-tal eller
svensk LYS. LYS har hidtil været det
dominerende handicapsystem i Skandinavien, men i Danmark er det altså
slut med LYS-reglen, som vil blive erstattet af TCC. TCC er beregnet på
basis af Dansk Handicap og bygger på
komplicerede tidsberegninger i stil med
IRC reglen. Både LYS og TCC beregnes efter princippet »tid på tid« – for
TCC dog med flere decimaler og deraf
forøget nøjagtighed.
Sømiletider i tre vindstyrker
Igennem mange år har de beregninger,
som er udtryk for en båds teoretiske
fartspotentiale været beregnet for alle
vindstyrker og -vinkler. I praksis var
det alt for kompliceret at holde styr på
alle disse beregninger og man valgte
derfor at tage udgangspunkt i den
gennemsnitlige vindstyrke i en dansk
»standard-sæson« og ganske enkelt
beslutte at det altid blæste 6 m/s.
Det bliver der nu gjort op med og
DH 2011 indfører sømiletider i tre vind-
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styrke-områder, med hvert sit beregningsgrundlag. Arrangørerne skal nu
udregne præmietider efter forskellige
sømiletider, afhængig af om det er let
vind (<5 m/s), mellemvind (4-8 m/s)
eller hård vind (>7 m/s).
I Marstal Sejlklub har man valgt at
bruge middelvindstallet i fremtidige
sejladser.
DH2011 er så snedigt indrettet at
reglen selv sørger for at »pille« genuaen af i hård vind. Den oplysning udløste en, næsten forudsigelig og, lettere
ophedet debat om fordelene/ulemperne ved at måle ind kun med fok.
Fremover vil der være forskellige standard værdier alt efter om der sejles
med genua eller kun fok.
Konklusionen er, at det nye DH2011
skulle udligne forskellene mellem hårdtvejrs- og letvejrsbåde.
Folkebåden blev – fra nogle af de
fremmødte – fremhævet som værende
det ekstreme eksempel på en bådtype
der tidligere blev voldsomt favoriseret
grundet det forenklede vindsystem, og
derfor ofte kunne ses vinde rigtig mange sejladser i hårdt vejr. Selvfølgelig er
der også mange både i klassen for ikke
at glemme mange rutinerede og dygtige sejlere.
Det blev også i den forbindelse fremhævet at DH2011 er baseret udelukkende på anerkendt videnskabelig
teori såsom hydro- og aerodynamik –
dvs. intet udgangspunkt, såsom folkebåd, som værende »nulpunkt«.
Man skal også definere banetypen,
og dermed hvor mange procent af distancen der sejles henholdsvis kryds,
slør eller læns – også på dette område
er der gjort op med tidlig tiders inddeling således at man i dag anvender
nogle forenklede »standard-baner«;
enten den til klassekapsejladser mest
anvendte »op/ned-bane« med 50%
kryds og 50% læns, eller en såkaldt
»cirkel-bane«, der med 25% kryds,
25% læns og 50% slør forventes at
dække de allerfleste aftenkapsejladser
og distancesejladser såsom f.eks.
vores egen Ærø Rundt.
Der blev også i løbet af aftenen
spurgt angående specielle mål for Two
Star sejladser/besætninger, hvilket allerede havde været diskuteret, men afvist grundet meget minimale forskelle.
Forøvrigt blev det – på det mere
useriøse plan – også diskuteret hvorvidt man til weekend stævner skulle
have mere lempeligt handicap om søndagen i forhold til evt. udskejelser i løbet af lørdag aften...

Erik Jørs’ Petrulla nu helt uden køl –
gad vist hvilken kølfaktor den understøtning bliver vurderet til?
Medregning af afdrift
Fremover indregnes også afdrift, hvilket gøres forholdsvis nemt for standardbådene. De ganske få både man
ikke har de nødvendige tal på har allerede fået brev fra Dansk Sejlunion – en
del bådejere har også fået et brev
grundet manglende oplysninger om
spilerfaldets placering samt »kølrunding« – måske klubmåleren får travlt
med at fastsætte kølkorden KC og kølfaktoren KF?
Vurdering af kølfaktoren
Fremover vil der kun indgå en simpel
visuel vurdering af kølfaktoren baseret
på nogle ganske få standardfaconer,
og ikke som tidligere tyngdepunkt.
Fastsættelsen af kølfaktoren (KF)
har hidtil været foretaget ved målerens
visuelle vurdering.
Brugen af gennaker
Den asymetriske spiler (gennaker) er
efterhånden blevet så almindeligt et
forsejl, at der i forbindelse med revision
af Dansk Handicap er brugt en del
kræfter på at præcisere nogle retfærdige regler. Vigtigst skelnes der nu
mellem hvorvidt gennakeren føres fra
en spilerstage/bovspryd eller ganske
enkelt fastgjort ved stævn/fordæk.
Dette udgør unægtelig en stor forskel
for alle de almindelige sejlere der er tiltrukket af gennakeren, men dog uden
at have den store lyst til at eftermontere et bovspryd...
Fordelene for en brøkdelsrigget båd
er meget mindre end for en masthead
rigget båd, hvor overlappet er helt anderledes.
Man skal selvfølgelig gøre sig det
klart om man så fortsat vil sejle klasseløb – og hvor meget de enkelte æn-

dringer udgør for lige præcis ens egen
båd.
websejler.dk
Det kan man beregne ved hjælp af det
netbaserede beregningsværktøj websejler.dk. I forbindelse med DH2011 er
der kommet en ny og opdateret version af websejler, hvor man kan taste
sine data ind og se hvilke konsekvenser eventuelle ændringer får. Den nye
version er bygget på nyere teknologi,
og får også flere nye funktioner. Den
opdaterede version er allerede lanceret og man får adgang til den fulde version via et medlemskab af en af Dansk
Sejlunions medlemsklubber.
Ærø Sejlforening
Via et tillægsmedlemskab hos Ærø
Sejlforening bliver man medlem af
Dansk Sejlunion og får dermed adgang

til seminarer som det her beskrevet
samt diverse kurser og arrangementer.
Alle medlemmer af Dansk Sejlunions
medlemsklubber får tilsendt medlemsbladet Sejler fire gange om året.
Man skal være medlem af Dansk
Sejlunion for at få udstedt et målebrev
– eller en kapsejladstilladelse, som det
er kommet til at hedde her i 2011. Prisen er 225,- dkr. Tidligere fik man tilsendt et 2-årigt og meget lyserødt
målebrev fra Dansk Sejlunion, men
fremover bliver tilladelsen/licensen 1årig og man kan så selv printe den fra
websejler.dk – tanken er også at man
fremover kan tilmelde sig kapsejladser
bare med certifikatnummer, og kapsejladsarrangører har så en udvidet adgang til websejler.dk og kan derfra
trække de nødvendige oplysninger.
Der er defineret forskellige brugergrupper; bådejer, arrangør og måler.

Alle gængse bådtyper er defineret i
Websejler, som også i den nye brugervenlige udgave er forsynet med masser af hints/tips.
Man kan selv prøve at gå ind på
websejler.dk og søge på aktive både i
Ærø Sejlforening, som findes på listen
lige midt imellem Aalborg Sejlklub og
Agersø Bådelaug....
Den nye websejler.dk er meget mere
dynamisk og giver den enkelte bådejer
mulighed for løbende at ændre specifikation, f.eks. sejle uden spiler i forårssæsonen indtil gasterne er blevet mere
rutineret, og så sejle med spiler i efterårsæsonen.
Det afstedkom straks en lang række
spørgsmål fra salen angående snyd,
og det blev fremhævet at de enkelte
bådes ændringer er offentlig tilgængelig i form af en log – og at snyd straffes
med 1-2 års udelukkelse...

Oprydning og standerhejsning 2011
Af NIS KØRNER. Fotos: JENS LINDHOLM
Standerhejsningen 2011 lå i år lidt tidligere end normalt, idet der allerede var
standerhejsning den 3. april. Som
sædvanlig mødtes en morgenduelig
flok af praktiske mænd og kvinder om
lørdagen til oprydning og rengøring.
Der var nu ikke så meget rengøring at
tage fat på, så lidt andre opgaver blev
fordelt. Da vejret var godt, blev et hold
sat i gang med at male klubhusets østgavl rød, da den jo var blevet beklædt
med nye plader sidste år, da tilbygningen blev lavet. Nogle gik i gang med
haveanlægget, som jo bærer præg af
at vi har faste havefolk, og derfor ikke
er så umulig at gå til. Roerne havde
også travlt med pontonbroer og indvendig oprydning i roafdelingens klubhus. I sejlklubbens hus var et udsmykningshold, primært bestående af Tommy Christensen og Jens Lindholm, i
gang med at udskifte al udsmykningen
med nogle nye og aktuelle fotos af fantastisk kvalitet, som Jens Lindholm har
taget af sejlere og roere de sidste par
år. Det gav virkelig et løft til vores flotte
lokale, men var et temmelig tidskræ-

vende arbejde inden de alle var sat i
rammer og hængt op. Lokalet mod
syd, der benyttes til lidt af hvert, fik en
grundig oprydning, så nu appelleres
der til alle brugerne om at bibeholde
denne orden, så de næste brugere kan
komme til, uden at skulle kæmpe sig
gennem dynger af glemte gummistøvler, gamle ballon blade, signalflag og
tomme flasker.
Midt i al aktiviteten blev der kaldt til
formiddagspause, hvor der blev serveret en forfriskning – selvfølgelig på den
nye tagterrasse med den fine udsigt.
Her blev mandskabet løseligt talt op til
en fyrre stykker, så det var jo et fint

fremmøde. Da det hele var overstået
en gang over middag, serverede formanden en gang røde pølser, og alle
kunne gå hver til sit og sysle med
hjemlige gøremål resten af lørdagen.
Om søndagen kl. 10.00 var vi blevet
næsten dobbelt så mange til selve
standerhejsningen, der forløb fuldstændig som traditioner byder det. Først det
svære valg mellem sherry eller portvin,
så de to sædvanlige sange efterfulgt af
formandens lille tale, som var en oplistning af årets program, samt ønsket om
en rigtig god sæson ovenpå den lange
strenge vinter. Herefter trak selskabet
indendørs og blev beværtet med sildeog pølsemadder, som sædvanlig flot
anrettet af nogle festudvalgs-medlemmer, der også havde pyntet bordene
flot. De mange nye fotos på væggene
blev beundret, og de fleste var enige
om, at det var meget forfriskende, at
billederne af »Flora«s forlis, som vi har
set på i årtier, havde fået lidt afløsning.
Hele selskabet hyggede sig meget i et
par timer, og henad kl. 13.30 var der
klaret op igen.
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• OPTIMIST BALLONEN
Første gang på
Egå Eastercamp
Påskelejr blev afholdt for 11. gang i
Egå. Vi var 70 sejlere delt i: Laser,
Zoom8, B-optimist og A-optimist. Jeg
havde meldt mig som B sejler, men
kunne vist godt have været A’er. Der
var 6 sejler »pas« inddelt på 3 dage, en
pause dag med en overraskelse og en
kapsejlads dag. På de 6 »pas« fik vi
øvet: vendinger, bomninger, mærkerundinger, slør, opkryds, læns og starter.
19/4 2011
Klokken er 10.00 og vi er lige ankommet til Egå. Vi har lidt travlt, for vi har
hverken fået jollen af traileren eller sat
sejlet på og jeg skal også klæde om.
Da jeg får rigget til og kommer i vandet, skal vi i gang med første »pas«. Det
går fra kl. 10.30 til 12.00. Vi havde hver
især sendt en mail med de ting, vi gerne
ville gennemgå. Jeg var meget opsat på
mine starter og vendinger. Vores første
»ting« var et par kapsejladser, så vores
træner (Mads) kunne se vores egenskaber. Jeg fik sejlet nogle fine sejladser,
men jeg var ikke lige så o.b.s som de
andre på starter. Efter de 5-6 sejladser
sejlede vi ind for at få noget mad
(meget godt, varm leverpostej, varme
æg, suppe og en masse andet).
Efter maden tog vi ud og sejle igen,
vi tog nogle flere sejladser, men hvor
Mads snakkede med os undervejs om
hvorfor du gør dit og dat. Da klokken
blev 16, tog vinden helt af, men vi blev
ved til klokken 17, men det var vist

Af THEIS B. MADSEN

også fordi det tog en halv time at sejle
ind.
Da vi får rigget af, tog vi lige et kort
skippermøde og ellers skulle der spises. Efter maden tog vi op på en skole
som lå 5 minutter væk fra sejlklubben
for at sove.
20/4 2011
Vi blev vækket kl. 06.30 ved at en træner kom ind og sang »lille Per på gården«. Til morgenmad fik vi hver dag
havregrød i to 10 liters gryder. Vi tog et
skippermøde, og tog på vandet, hvor
vi øvede nogle starter og opkryds. Til
middag fik vi spist og lagde os på gulvet for at få mental træning. Det var
faktisk meget sjovt, men man var bare
afsindig træt efter. Nå men vi tog ud og
sejle og fik øvet boathandling (altså
teknik). Da vi kom ind fik vi spist noget
mad og tog op på skolen. Det skal lige
siges, at der var enormt lang kø på
tanken, som lå overfor skolen.

Ro-sæsonen 2010 er slut!
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21/4 2011
Den 21. var en sejlfri dag, hvor vi var i
svømmehal. Vi var delt i to hold, jeg var
hold 1 og skulle starte med at svømme,
efter det, tog man ud på atletik banen
og fik pulsen op. Da vi skulle hjem, var
bussen kørt (sagde de) og derfor skulle
vi løbe de godt 7 km. Der var en gruppe
der løb hele vejen (mest landshold sejlere) og en midtergruppe, som løb og
gik og så var der en gå gruppe. Jeg vil
være ærlig og sige, jeg var i midtergruppen.
Da vi havde været i bad og kom til
spise salen stod den på flæskesteg og
lam m.m.

22/4 2011
Den 22. var den sidste træningsdag.
Efter morgengrød tog vi ud på vandet
og efter som vi havde haft fri en hel
dag, skulle vi sejle til kl. 20 om aftenen.
Vi fik øvet nogle vendinger både slagvendinger, bomninger, 360’er og mærkerundinger.
Efter spisepause skulle vi alle 54 ud
på A-banen, det gik faktisk godt (i
nogle af sejladserne) i den første fik jeg
en drømmestart og blev nr. 27 i det
hele og i nr. 2 sejlads fik jeg sort flag.
Det sorte flag bliver kun sat, hvis det
er for uoverskueligt for dommerne.
Fordi jeg var en af de mange som lå i
trekanten mellem startmærker og topmærket efter et minut efter flaget kom
op, blev jeg disket. I den 3. sejlads
kom jeg ind som nr. 51. Da klokken var
20 sejlede vi ind og fik mad og gik i
seng.
23/4 2011
Den 23. var den sidste dag, men også
lig med kapsejlads dag. Da vi stod op
så vejret meget fredeligt ud, men jeg
kan love for det blev vildt. Vi smurte en
madpakke til at tage med på vandet.
Da jeg gjorde klar, kom Mads og sagde
at det blæste 10,4 m/s. Jeg fik nogle
fine starter og vendinger. Jeg vandt en
suverænt 2. plads (i B-feltet) efter tre
2. pladser.
Efter vi kom ind, skulle der pakkes
sammen og køres mod færgen og da
det var påskelørdag fik vi æg og pølser på færgen. Jeg vil gerne anbefale
andre at komme på Egå påskelejr
2012. Det er super sjovt og meget lærerigt og jeg skal vist med igen.

Formandsberetning 2010
Generalforsamling 12. februar 2011
Indledning
Endnu et år er gået, et år hvor der er sket en hel del.
Jeg vil berette om året og de forskellige aktiviteter der er
blevet afviklet, samt de forskellige projekter der i årets løb er
ført ud i livet .
Generalforsamlingen ligger tidligt i år, det skyldtes ønske
fra fleres side om at holde den fri af vinterferien i uge 8, og
eftersom vedtægterne siger den skal ligge i februar ja så
blev det i dag.
Sommerfest
Året var ikke ret gammelt før den første aktivitet fandt sted
– 30. januar kl 18.30 gik dørerne op til den 46. sommerfest,
og denne gang var vi i Afrika, hvad en smukt pyntet sal vidnede om.
160 gæster, stort set de samme år efter år. Laila lavede
mad, der var revy under ledelse af Heine Hestoy. Tommy og
hans orkester spillede musik og det var et gevaldigt gilde.
Tak til alle der hjælper til, det er et kæmpe arrangement
at stable på benene.
Om ca. et år kører vi igen, nemlig 04.02.2012.
Oprydning
Lørdag 10.4.2010 var der oprydning i og omkring klubhuset.
Vejret var flot og der var mødt ca. 30 medlemmer op.
Udenfor blev der luget og fejet, og der blev gjort plads til
joller på nordsiden af klubhuset og en rampe blev etableret
så de kan køres bag om huset og ikke foran, da pladsen her
er blevet lidt mindre.
Haveudvalget havde tidligere klippet hækken godt ned
samt studset en masse buske grundigt så sammen med det
sidste byggeaffald og det sædvanlige skidt var der meget
der skulle køres på genbrugspladsen.
Indenfor blev kabyssen og rummene bag den vasket ned.
Alle møbler i klubhuset blev ligeledes grundigt vasket, og
bestyrelseslokalet fik en tiltrængt omgang efter at have fungeret som »skurvogn« under hele byggeriet.
Om formiddagen blev der serveret øl/kaffe og kager og
alle nød det gode vejr.
Hen over middag begyndte det hele at ligne et klubhus
igen, vinduer var pudset og nye gardiner ophængt. Vi sluttede med røde pølser og en håndbajer.
Standerhejsning søndag 11.4.2010
Klokken 10.00 blev stander og Dannebrog sunget til tops.
Efter de tre gange leve gik alle indenfor, der var dækket
til 100, ca. 10 ekstra kuverter blev arrangeret ved bordender
og på hjørner. Så med kabys personale var vi ca. 115 i det
hele, og der var ikke trangt.
Grunden til der var mødt så mange op var selvfølgelig at
det samtidig var indvielse af det nye klubhus.
Så menuen var også lidt større end sild og pølse.
Under spisningen blev det annonceret at bestyrelsen
havde bestemt at udnævne 2 nye æresmedlemmer; Tommy
Kristensen og Erik Boye Kromann senior.
Begge nye æresmedlemmer var meget beærede over udnævnelsen. Og at bedømme efter de fremmødtes klapsalver var alle enige om at det var fortjente udnævnelser.
Kran-Plads udvalg
Igen i år har vi fået både både i vandet og op igen.

Vores flittige kran/plads folk kører som sædvanligt på
med krum hals når sæsonen for i og optagning står på.
Fyns kranservice har atter certificeret kranen og alt løftegrejet, det bliver vi ved med det kan dog tænkes at vi skifter
leverandør, i det et konkurrende firma har ønsket at give
bud, og eftersom de certificerer mange flere kraner herovre
kan det nok gøres billigere.
Sidste år var 2010 så det var i forrige år vi havde Carsten
Groth til at rydde brombær og jævne ud. Planen var så at
han skulle sprøjte med jævne mellemrum for at holde skidtet nede. Men ak, da det hele begynder at komme frem igen
bliver jeg ringet op af selv samme Carsten Groth, der fortæller at han har fået direkte besked fra kommunen om at han
ikke må sprøjte på deres arealer, og derfor selvfølgelig ikke
kan påtage sig opgaven.
Teltet, har fået flisebelægning, det skulle vi have gjort fra
starten, men jeg indrømmer gerne at det var mig der valgte
den første belægning, den var ikke god men den var billig.
Tak til fliselæggerne med Keld i spidsen.
Sidst men ikke mindst når vi snakker kran/plads-udvalg,
skal vi takke hele udvalget for den store indsats de troligt
yder år efter år med at tage vores både op og i. Der bliver
lagt mange timer hernede når det står på.
Klubhuset
Ja så blev tilbygningen helt færdig, og resultatet taler for sig
selv. Jeg er sikker på at vi bliver rigtig glade for den. Der
blev ved en tidligere generalforsamling bevilget 100.000 kr.
udover de modtagne donationer på 360.000 og 10.000 fra
henholdsvis APM og Hempel, vi kommer til at bruge ca.
70.000 kr af de bevilgede 100.000 kr.
Der har atter været Pizzeria i klubben i de 3 sommer måneder, og jeg er af den overbevisning at det gavner både
klubben, medlemmerne, byen og turisterne. Dette gentager
sig også i år, ja faktisk er der genskrevet en 5 årig kontrakt
med Marcello.
Der har været godt gang i udlejningen, selv om sæsonen
først startede rigtig efter standerhejningen i april, på grund
af byggeriet, ja så har der været 18 udlejninger, hvilket er
meget flot.
Sejladsudvalget
Den 27. april havde sejladsudvalget indbudt til indledende
orienteringsmøde om den kommende sæson.
Den 4. maj begyndte tirsdags sejladserne så og strakte
sig frem til den 21. september.
I alt 17 både deltog fordelt over året, med 14 startende da
der var flest.
Der blev gennemført 13 sejladser og aflyst 3.
Og vinderen blev: Ebbe i Folkebåden, Laurits blev nummer 2 i Spækhuggeren og på 3. pladsen kom Marie Kreuter
i sin int. 806.
Ærø Rundt foregik 19. Juni, 24 både deltog, og 22 gennemførte, en stigning på 2 både i forhold til 2009. Så fortsætter udviklingen bliver det stort.
Først i mål var Anders Søndergård i sin Raibow 42 –
04:49:55, men overalt vinder blev Sven Hansen i sin Folkebåd.
Der blev fosøgt arrangeret en two star sejlads, til afholdelse 28. august, men til trods for en stor indsats måtte den
aflyses på grund af for lille tilmelding.
Rævejagten lå traditionen tro den sidste lørdag i septem-
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ber, i år den 25. sep. 3 robåde, 5 sejlbåde og 34 motorbåde
var mødt op og havde en herlig dag på vandet, hvor vejret
i år meget nær perfekt lidt vind til sejlene og ikke for meget
for motorbådene.
Efter sejladsen og inden aftens festligheder blev standeren strøget i behørigt selskab med en enkelt Riga.
Alt gik efter planen og de ca. 30, der deltog i festlighederne om aftenen havde en herlig aften:
Under festlighederne om aftenen blev der uddelt præmier
til både tirsdags sejladserne samt for selve rævejagten.
Pokalen der gives til en der har gjort/gør en stor indsats
for klubben blev også uddelt og gik til Helge Raahauge for
sin store indsats med byggeriet.
Han var dog ikke tilstede men fik den ved en senere lejlighed.
Ro afdelingen
Hermed overgiver jeg ordet til Leif for en beretning fra roafdelingen.
Optimist / Junior udvalget
Hermed overgiver jeg ordet til Elisabet for en beretning fra
ro optimist / junior afdelingen.

størrelse

Festudvalget
Har i årets løb stået for klubbens fester og arrangementer.
Udvalgets medlemmer med Marianne i spidsen har som
sædvanlig sørget for at det hele har kørt på skinner.
Blandt andet stod de for en bygge- og udvalgsfest, der
blev afholdt den 29. oktober, hvor sejlklubben takkede medlemmerne der enten havde givet en hånd med byggeriet,
!
sidei bestyrelsen eller været medlem af et udvalg. Ca. 40
siddet
havde takket ja til tilbuddet og det var en hyggelig aften.

Overvejer du ny

Ballonen
Ballonen markerede sit 25 års jubilæum i løbet af året, og
skiftede chefredaktør, fra Nis til Marie.
Bladet koster en del penge som det fremgår af regnskabet der bliver forelagt om lidt af kassereren, men der er ikke
tvivl om at vi ligger langt fremme når det gælder klubblade.
Bladets mange annoncører takkes for den store opbakning, da det uden dem ikke var muligt at lave så flot et blad.
Og det skal ikke være nogen hemmelighed at vi skal prøve
at skaffe nogen flere.
Derudover skal vi takke Torben og hans trofaste stab for
udbringningen.
Hjemmesiden
www.marstalsejlklub.dk ved web master Torben Bundgaard
Hjemmesiden lever og er konstant opdateret.
Knap er vi fortøjet efter tirsdags sejladserne før man kan
læse resultaterne på hjemmesiden.
Og når Torben så selv kan skaffe sponsormidler af Ærø It
i form af noget web program til brug for hjemmesiden, så er
det noget nær perfekt.
Torben yder en stor indsats og hvis I ikke har besøgt
siden vil jeg opfordre jer at gøre det.
Have udvalget
Det er en stor indsats vores to medlemmer i have udvalget
yder, der bliver løbene klippet hæk og luget i bedene så
vores omkringliggende arealer fremstår præsentable året
igennem.
Harmonika Festival
Harmonikafesten, der afholdes af Ærø Folkelige Musikforening, fandt sted fra 28.-30. maj og var mig bekendt atter en
succes. Igen i år gav musikforeningen sejlklubben 10.000
kr. for leje bådepladsen og klubhusene, hvilket vi selvfølgelig takker meget for.

Flagsætning
Igen fik vi sat både Dannebrog og de andre flag i sommerOvervejer du ny inden/udenbordsmotor ? sæsonen, og det håber vi kan lade sig gøre igen til sommer.
Køb den LOKALT
er med til at pynte og skabe liv på havnen. Og så ser det
Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:Det
også mere festligt ud.
ved autoriseret forhandler

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?

________________________________________________

Afslutning
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle, der
har gjort en indsats for Marstal Sejlklub i det forgangne år,
og håber selvfølgelig, at de også er friske til en ny tørn i de
kommende år.
Jeg vil takke alle klubbens sponsorer, der har støtte med
________________________________________________gaver m. m. i det forgangne år:
Rise Sparekasse 2.500 kr.
Ærø Brand Fonden 5.000 kr.
Sydbank 10.000 kr.
Ærø Harmonikafestival 10.000 kr.
Også en tak til udvalgene og bestyrelsen for det gode samarbejde der har præget året.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalfor-

________________________________________________samlingen.

STØT VORE ANNONCØRER
– de støtter os!
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• RO BALLONEN

Af JOHN KRISTENSEN

Fortsat fra forrige nummer)
Den 28. maj 1943 er der i Ærøskøbing
stiftende generalforsamling med henblik på at starte en roklub. Marstal Roklub var inviteret med til stiftelsen, og
Helge Bøttiger og 2 andre bestyrelsesmedlemmer deltog. Bøttiger lovede
hjælp og støtte fra Marstal, og stillede
en 2-åres øvelsesbåd til rådighed for
den nye klub, foreløbig for én sæson.
Bøttiger lovede også at være instruktør for en periode. Der indmeldte sig
den aften 18 damer og 26 herrer i Ærøskøbing Roklub. Udlånet af båden blev
senere på året til en foræring.
Marstal Roklub indhenter tilbud på
en 2-åres båd som ønskes bygget af
Kalmar fyr. Carl Poulsen i Løgstør skal
have kr. 1700 incl. årer. Århus Inriggerværft skal have kr. 1600 plus kr. 88 pr.
åre. Bådebygger B. Christensen har 1
års leveringstid.
Båden bliver bestilt hos bådebygger
C. Poulsen, og pengene til båden søges skaffet ved lodseddel salg.
Klubben anmoder om kontingentreduktion fra D.F.f.R., da klubben ikke
deltog i kaproninger. I efteråret melder
klubben sig ud af D.F.f.R., efter at have
modtaget et fornærmende brev. Klubben genindmelder sig, efter lovning på
2 års frit medlemskab.
I sommeren 1944 køber klubben af
Skibsbygger Johansen beddingen nedenfor klubhuset for kr. 600, og sælger
den straks videre til sejlklubben for kr.
450 på betingelse af, at den omgående
blev fjernet. Dermed havde klubben
fået fri passage til slæbestedet. Skibsreder E. B. Kromann vinder en cykel i
roklubbens lotteri.
Generalforsamling d. 7. februar 1945.
Der blev talt om dødvande i klubben,
åbenbart er der en ulmende kritik af
formanden, da der taltes om manglende forståelse fra formandens side.
Bestyrelsen var enig om at der var
dødvande, men det kunne måske også
være medlemmernes og de usikre tiders skyld.
Heller ikke for sæsonen 44 blev der
uddelt sølvårer. Rekorden havde Christine Friis med 867 kilometer. Erik B.
Kromann roede 248 kilometer.
I sommeren 44 blev der afholdt kaproning mellem Marstal og Ærøskøbing.
Både dame- og herreholdet tabte til
Ærøskøbing. Dette faldt ikke i formand
Helge Bøttiger’s smag, og på generalforsamlingen, blev roerne bedt om at
tage sig sammen. Der blev givet tilla-

2’er. - Styrmand Andy Bønneløkke.
delse til at kaproerne kunne begynde
træningen straks (7. februar).
Det er lykkedes klubben at vække
de unge menneskers interesse for roning, men det gav også problemer. Der
var elementer i mellem som ikke kunne
opføre sig ordentligt, og formanden
truede med at standse ungdomsaktiviteten, hvis tingene ikke ændrede sig.
Der blev i 1946 bestilt en ny 4-åres båd
og gamle »Dan« blev foræret til Søby.
I rosæsonnen 1948 deltog klubben for
første gang i en kredskaproning. Det
gik hæderligt, men det blev ikke til medaljer. Der var dog trænet så flittigt, at
både herrerne og damerne vandt den
lokale dyst mod Ærøskøbing.

I 1950 havde klubben 10 års jubilæum
som naturligvis skulle fejres. Hverdagen havde imidlertid indfundet sig i
klubben, det kneb med gejsten på de
fleste fronter og aktiviteten var sænket
gevaldigt. Ikke en gang lokaldysten
med Ærøskøbing Roklub blev gennemført.
Da datoen for stiftelsen faldt på en
hverdag, besluttede bestyrelsen at udskyde arrangementet til en senere liggende søndag i august måned. Der var
der en del medlemmer der ikke var
enige i at det var en god ide, og undergravede bestyrelsens autoritet bag
dens ryg. Helge Bøttiger kaldte det ved
generalforsamlingen for usportsligt og
unfair og ønskede ikke at fortsætte
som formand. Klubben var gældfri,

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

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE
Kongensgade 29 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
e-mail: post@boyebolig.dk

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Marstal Bageri

Din lokale samarbejdspartner

MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Din lokale samarbejdspartner

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

MED GLOBALT OVERBLIK

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
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men der var lang vej igen før der var
sparet op til et nyt klubhus.
Som ny formand blev valgt redaktør
A. Laurberg.
Ved generalforsamlingen for sæsonen
1952 afgik formanden A. Laurberg, og
Andy Bønnelykke blev valgt til ny formand. Den afgående formand klagede
over, at det ikke var muligt at bemande
klubbens kaproningsbåd, samt det
slette fremmøde til forårsklargøring af
hus og område.
I 1955 køber klubben bådebygger Chr.
Jensens bådehus, Strandvejen (syd for
sejlklubben), for kr. 15.000 med henblik på at bruge det til nyt klubhus. Det
lykkedes ikke at skaffe midler til ombygning af huset og projektet blev opgivet. Huser blev i december 1959
videresolgt til produkthandler Chr.
Christensen.
»Dan« som har været udlånt til Søby,
tages hjem.
Vi skal tilsyneladende frem til 1964, før
der igen er roere som har roet over

1000 kilometer. Ebbe Bager roede
1311 km. Finn Rasmussen roede 1025
km., og Svend Erik Rasmussen 1011
km. De 3 roer fik overrakt hver en sølvåre.
I 1965 eksperimenterer man for første
gang med at smøre »plastic« uden på
en båd, det pyntede ikke på udseendet, men den blev tæt.
Klubbens 25 år jubilæum blev fejret
d. 28. oktober 1965 på Hotel Marstal.
Tilstede var Helge Bøttiger, der var udnævnt til æresmedlem i 1944, med
frue. Formanden for Ærøskøbing Roklub, formanden for Sejlklubben samt
foreningens medlemmer med damer.
Efter at plankeværket mod kulpladsen er fjernet fremstår klubhuset i endnu dårligere stand end antaget. Det
overvejes om bådene kan bringes under tag i gasværket. En skitse af et nyt
klubhus godkendes af kommunen,
som har tilbudt at stille et stykke jord til
rådighed, dog bør der være 2 toiletter.
I 1967 forelægger byggetilladelsen og
grunden er anvist. Der skrabes penge
ind ved pakkefest, hvor byens hand-

lende m.fl. har doneret gaver. Byggeriet begyndte i løbet af sommeren,
med hjælp fra medlemmer af sportsdykkerklubben.
I 1968 blev der tildelt sølvårer Bent
Rasmussen og Svend Erik Rasmussen
for at have rundet 2500 kilometer.
Det er en stor opgave som de frivillige
medlemmer har påtaget sig med klubhuset og man må lade en »tagmand«
lægge taget. Der blev ikke roet meget
i somrene 1969-70. Klubben havde
lånt kr. 10.000 af Dansk Idrætsforbund
og optaget et byggelån i Sparekassen.
I foråret 1971 blev det nye klubhus
indviet i forbindelse med standerhejsningen. Tilstede var formændene fra
de nærliggende roklubber, dykkerklubber m.fl.. Borgmester Harald Madsen
holdt indvielsestalen og lovede en økonomisk håndsrækning. Sportsdykkerklubben fik også det nye hus som
deres klubhus, og dykkerne deltog i arrangementer som andespil og sommerfest.
I 1973 købte klubben en single sculler
som blev døbt »Viben«, og 1975 blev
der købt 2 kajakker.
Det nye klubhus havde kun kortvarigt
indvirkning på aktivitetsniveauet i klubben, der blev roet mindre og mindre og
ingen var villige at påtage sig indtruktøropgaver mm.. Med den dalende interesse, blev det uoverskueligt hvordan der skulle skaffes penge til renter
og afdrag på byggelånet. På generalforsamlingen d. 16. februar 1978 ønskede formanden Lilly Pedersen ikke
genvalg, og det lykkedes ikke at finde
en anden formand.
På en ekstraordinær generalforsamling
d. 4. april 1978, vedtoges enstemmigt
en sammenlægning af roklubben og
sejlklubben med omgående virkning.
Sammenlægningen blev vedtaget på
Sejlklubbens ekstraordinære generalforsamling d. 15. april 1978.
Formænd
1940-1951
1951-1953
1953-1966
1966-1975
1975-1978

Helge Bøttiger
A. Lauerberg
Andy Bønnelykke
Bent Rasmussen
Lilly Pedersen

I Danmark er der 139 roklubber med
16.040 medlemmer (2009).

Ved Den gamle Sejlklub.

Roning er en af de sportsgrene, hvor
der internationalt er vundet flest danske medaljer. Danske roere deltog først
i internationale mesterskaber ved OL
1906 og ved EM 1929.
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Dejlig sejlads - spændende farvand

ÆRØ RUNDT 2011
LØRDAG DEN 18. JUNI FRA MARSTAL

Familekapsejlads

33 sømil
Kølbåde, motorsejlere og joller
Der sejles løb for klassebåde, samt efter DH.
Startgebyr kun 250 kr., der afregnes før start.
NB! Fri liggeplads i Marstal fra fredag til søndag for fri liggeplads kontakt Jan Møller Jensen, tlf. 61 11 48 16

Program
•
•
•
•
•

Morgenmad i klubben kl. 07.00. Er includeret i startgebyret.
Skippermøde kl. 07.30.
Motorsejlere og joller starter kl. 08.30.
Kølbåde starter kl. 09.00.
Efter sejladsen ca. kl. 19.00 er der spisning med medbragt mad,
mulighed for køb af pizza eller grill af medbragt kød.

Tilmelding senest onsdag den 15. juni til Tommy Christensen på
www.marstalsejlklub.dk eller 62533081 / 24278139.

Vel mødt til nogle gode timer på vandet i behageligt selskab.
Vi håber på god tilmelding. Udenøs sejlere er også meget velkommen.

MARSTAL SEJLKLUB &
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Ærø Sejlerforening

STAFETTEN

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

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

JAN KIWI
Jan kan oftes mødes på havnen på sin fine ladcykel, der vist ikke lader nogen i tvivl om hans kreative evner, og kærlighed til Marstal. Igennem knap
40 år har Jan haft tilknytning til Ærø og er nu flyttet permanent til Marstal, hvor han allerede har
haft sine malerier udstillet til stor fornøjelse for
kunstinteresserede.

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!
OBS – vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at
skrive, hvis det er dem meget imod, blot skal vi
snarest have det at vide, så vi kan udpege en
ny. Men selvfølgelig ser vi helst, at den udpegede person tager udfordringen op, så vi i fællesskab kan skabe et varieret og interessant
blad.
I dette nummer følger vi Allan’s beskrivelse af de
udfordringer og ærgerlige oplevelser der – trods
alle tænkelige forholdsregler – kan være forbundet med køb af båd. En historie der heldigvis har
en lykkelig udgang således at Allan og hans X79’er fremover kan forventes at være en fast bestanddel af Marstal Sejlklub og det sydfynske
øhav.

Køb af MAXPRESS
Af ALLAN JON SYDTOFT
For at kunne forstå hvorfor jeg lige nøjagtig ville have en X79 skal vi tilbage til
engang først i 90’erne. Jeg er vokset
op i en sejlerfamilie, og havde hele min
ungdom Nakskov fjord som min legeplads. De første år havde vi en gammel Hansen Spidsgatter fra 1933. Fint
skib, men der var så meget at vedligeholde, at de gamle hellere ville skifte
til noget lidt større og lidt nyere. Turene gik hvert forår og efterår til Marstal. Min mormor er født herovre og vi
havde stadig mælke chaufføren Birger
Hansen og gamle tante Anna Franke at
besøge. I 1984 købte de så en Maxi
Fenix. Med den startede de længere
ture rundt i landet for alvor. Den var
normalt et af de første skibe i vandet
og en af de sidste der blev taget op for
vinteren. Med den havde vi nu et skib
de gamle kunne sejle lidt kapsejlads
med. Deltog dog kun i den »store«
Langeland Rundt. Kan kun anbefale at
deltage hvis nogen mangler lidt udfordring. Jeg fik mulighed for at sejle med
som gast hos en af mine forældres
venner på en Omega 30. Et fantastisk
skib med særdeles god speed i, hvis
man lige lod være med at presse den
på højden. Under en af disse onsdags

kapsejladser husker jeg en X79, der
bare kom buldrende forbi. Med alle
klude sat. Hektisk aktivitet og næsten
ude af kontrol. Det tændte en lille
flamme i mig som aldrig rigtigt er gået
ud. Efter jeg blev lidt ældre skiftede jeg
til motorsport. Købte mig en gammel
Datsun 1200, som blev tæsket rundt
på prøver over det meste af Sjælland.
Det var om noget en meget dyr hobby
og stoppede hurtigt igen. Derefter startede jeg med svæveflyvning. En fantastisk sport, der har rigtigt mange ting
til fælles med sejlsport. En vinge er jo
bare et sejl lagt ned. Princippet er det
samme. 2/3 del træk skabes på forsiden, 1/3 pres skabes på bagsiden. Det
samme princip med vingen. Fordobler
du luftens hastighed over vinge/sejl 4
dobler du løftet/trækket. Nok om det.
Jeg flyttede til Marstal i januar 2004
for at starte på navigationsskole. Man
har hver onsdag et møde i skolens
kantine og ved et af de møder stillede
Marie sig op og fortalte om, at hvis
man havde lyst kunne man møde op
på havnen og komme med ud på kapsejlads om tirsdagen. Der var en del
der godt kunne bruge en gast eller to.
Jeg fik hanket op i mine kluns og be-

vægede mig ned til klubhuset førstkommende tirsdag. Her blev jeg introduceret til Søren Herborn og Wuppi.
Vi faldt godt i hak og sejlede sammen
indtil han solgte skibet til Henning. En
skøn tid med nogle ganske gode placeringer. Havde lige lidt rust der skulle
bankes af og jeg fik lov under kyndig
vejledning at hamre løs på Wuppi. Da
Søren solgte skibet havde jeg igen ikke
nogen gasteplads. Var dog med Petrulla/»Erik Jørs« ude et par gange, og
det sidste år med John Kalani i Trolden. Men tiden var vel også til at jeg
skulle have mit eget. Her kom mine
minder om den X79 fra Nakskov Fjord
op klar som dagen. Det var sådan en
fartdjævel, jeg ville have. Efter endt uddannelse blev den første hyre brugt på
en opvaskemaskine og løn nr. 4 til udbetalingen på Maxpress.
Jeg var begyndt at lede forskellige
steder og fandt så en X’er til salg i den
Blå Avis. Den lå i Dragør og det passede med, at jeg skulle til København i
et andet ærinde. Jeg fik sat et møde i
stand og tog med gode forhåbninger
derud. Da det var mit første køb af
båd, havde jeg gennem min mor fået
en ven med fra Foreningen til langturs-
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sejladsens fremme. Han havde selv
købt flere skibe og vidste en del om
X79. Vi kom ombord og fik gået den
efter i sømmene. Der var intet at se. Fin
og rimelig god stand. Vi prøvede at
spænde den max op i bak stagene og
den gav sig ikke af betydning. Altså en
der ikke var sejlet i stykker. Perfekt!!
Prisen var også tæt på den rigtige.
125.000 kr. Måske lige i overkanten,
men den havde de rigtige farver. »Den
lyse grå er den flotteste syntes jeg.«
Jeg spurgte om muligheden for at få
skibet op til bund syn, men der skulle i
så fald skaffes en lastbil med kran, og
jeg blev forsikret om at der intet var at
bemærke under vandlinjen. Jeg må
indrømme, at jeg på det punkt var en
kende naiv. Men sådan blev det. Som
en mand af Ærø æt skulle der naturligvis også pruttes lidt om prisen. Jeg
brugte det, at jeg købte skibet kontant,
samt at jeg ville hente den en uge senere, så sælger ikke skulle have skibet
på land for vinteren. Jeg fik ham
12.500 kr. ned i pris, og så var det ellers bare at finde det varme tøj og en
makker til projektet. Hjem til Nakskov
og så ellers i gang med at ringe rundt.
En god veninde sagde, du ringer da
bare til Mads fra Fejø… Han er da helt
sikkert frisk på en lille sejltur. Og ganske rigtigt. Han boede i sin båd inde på
Lynetten og skulle bare hentes om fredagen. Så den var hurtigt klaret. Der
var så heller ingen motor på skibet.
Men Mor er jo altid nærmest i nøden.
Hun havde en fin gammel 4 hk påhængs motor som jeg da godt kunne
låne, da hendes lille skiv ikke havde
været i vandet det år. Så det var bare
at pakke bilen torsdag aften og så af
sted mod Dragør tidligt fredag morgen.
Vel ankommet spørger sælger, hvornår
jeg så kommer og henter vinterstativet
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til båden! Hold da op. Det havde jeg
ikke skænket en tanke. Men en hurtig
løsning blev fundet. Det kan skilles ad
og så ellers stuves under køjerne i bunden af skibet. Det tog så lige en times
tid, at pille det fra hinanden og forsigtigt stuve det af vejen. Sejlene blev
slået under og motoren hængt på røven. Så var vi klar. Mads havde sin lille
håndholdte GPS med og en position
på anduvningen ved Grønsund blev
sat ind. Klar til afgang og den lille
motor blev startet. Her blev det konstateret, at den ikke gav kølevand. Den
blev stoppet og en debatgruppe blev
nedsat. Skal vi sejle eller fikse motoren
først. Vi kiggede lidt på vinden. Rent
Øst og små 8-9 m/sek. Lette byger og
dis. Vejrudsigten sagde dog, at den
skulle falde hen under aften, så hvis
motoren bare kunne bringe os ud gennem indsejlingen og de 150 meter ud
til anduvningen, så kunne vi falde af til
en halv vind og komme fri af de store
sten der lå lige syd for. Vi besluttede,
at vi ville sejle ud. Havde slået en fok
under og kunne hejse den meget hurtigt og sejle syd på med den alene eller
vende 180 og returnere til havnen. Linerne blev kastet, og kursen sat ud af
havnen. Alt klappede og vi fik sat sejlene. Min første tur efter alle de år i en
X79 og så endda min egen. Farten var
der så sandelig heller ikke noget at
klage på. Små 8 knob på en fin halvvind og ud over Køge Bugt. Vores plan
var at nå til Kalvehave inden det blev
mørkt, men desværre havde alle de
små ubekendte taget alt for lang tid.
På turen ned flovede vinden lidt og vi
blev enig om, at tage den ene genua
frem og skifte den. Mads var en knag
til det med sejlene. Han havde også en
smule erfaring i X79 så han kunne et
triks eller 2, da først genuaen var kom-

met op og der blev halet hjem på skøderne igen. Det gik først rigtigt stærkt.
10-12 knob over stok og sten og vi besluttede os til at holde på mod Kalvehave. Vi burde kunne nå det inden solnedgang. Men, men. Intet kan slå så
fejl, som en god plan. Da vi var godt
nede og den sidste havn var bag os før
Grønsund, flovede vinden til 1-2 m/
sek. Nu gik det så langsomt, at det helt
sikkert ville blive mørkt. Vi vendte det
hele lidt for og imod og besluttede os
til at fortætte. Da solen gik ned havde
vi anduvningen til Grønsund et par mil
forude og den var fint lyst op. Intet problem der. Jeg gik ned for at tænde lanterne og her begyndte problemerne
igen. De virkede ikke og jeg var af sælger blevet fortalt at der var fuld power
på batteriet. Jeg forsøget lidt forskelligt, men intet hjalp. Disen blev tættere
og vi blev enige om, at det ville være
for risikabelt at sejle igennem uden ordentlig lys. Søen var her omkring en
meter og vi fandt ankeret frem. Og fik
smidt det på ca. 6 meter vand. Uden
lys på skibet lagde vi os så tæt på
bøjen som muligt. Samtidig blev vi
enige om, at der ikke var nogen nævneværdig trafik. Vi var langt uden for
sejler sæsonen og der var ikke vand
nok i Bøgestrømmen til, at store skibe
kunne sejle igennem. Natten blev mildt
sagt urolig. En X79 er et fint skib at
være i med sejlene sat, men hængende i en trosse i en meter sø på
åbent hav. Se det er en helt anden sag.
Den hoppede rundt som en rodeo
hest, der lige var sluppet ud af boksen.
Vi fik dog sovet nogle timer og ved solopgang blev ankeret halet ombord
igen. Det skønneste stykke sejltur lå
foran os. Halvvind hele vejen igennem
uden kryds. Små 5 knob, og da vi kom
under Møn broen, kunne jeg finde den
ene spiler frem. Den kunne vi holde
oppe til vi nåede op under Storstrømsbroen. Vinden var gået lidt mere i vest.
Så resten af turen op mod Omø foregik
på en let skæring. Mellem Karbæksminde og Stigsnæs ligger der et vrag,
som stikker godt op over vandet. Det
får en til at tænke på, hvordan det må
have været at navigere i danske farvande før Gps, radar og andre moderne elektroniske hjælpemidler. Igen
flovede vinden hen på eftermiddagen.
Farten faldt og igen blev det noget
med at ramme Omø efter mørkets
frembrud. Dejligt at komme i land og
der var så rigeligt plads i havnen.
Næste morgen var der kommet en hel
del vind. Jeg besluttede mig til at ville
sætte et reb i storen og skiftede genuaen ud med foken. En dårlig beslutning
skulle det vise sig. De øjer der var på
det storsejl jeg havde slået under var
kun til pynt. Tror det er et klasse krav

for X79. Så da jeg halede sejlet op
sprang agterliet.. ned med sejlet og
sure det på bommen. Jeg ville ikke balancere rundt på dækket i så høj sø og
skifte sejl. Det viste sig heller ikke at
være nødvendigt. Fra Omø og over til
Nordlangeland gik vi små 6 knob på
foken alene og da vi skulle igennem
Smørstakken, passede det perfekt
ikke at skulle bokse med et storsejl og
bakstag også. Turen mod Rudkøbing
løbet blev den hårdeste del af turen.
X`eren kunne holde en fin højde, men
med vind og især strøm imod blev det
en meget langsommelig affære. Farten
var god, men vi blev sat meget sidelæns og kunne ikke holde så meget
højde, som vi gerne ville. Da vi var
oppe ved Rudkøbing løbet kunne vi
godt se, at det ville komme til at knibe
med bare at komme til Rudkøbing.
Derfor blev der efter hurtig rådslagning
sat kurs mod Svendborg , og der kom
vi til kaj ca. halv seks. Vi var trætte og
Mads skulle hjem til København og i
skole mandag morgen. Jeg riggede
skibet af og fandt vej til færgen mod
Ærøskøbing. Ville så tage tilbage et par
dage efter og sejle den hjem. Desværre var der meget blæst det meste
af ugen, og først om torsdagen kunne
jeg hente skibet. Jeg havde allieret mig
med Thomas som jeg havde sejlet
med på Trolden til at tage med. Turen
hjem fra Svendborg var stille og rolig

og klaret på en 3-4 timer. Endelig kom
Maxpress hjem til Marstal.
Den næste uges tid blev brugt på at
rigge skibet af, tømme det for alt og
samle vinterstativet. Masten blev også
hurtigt lagt ned og smidt ind på en
hylde i masteteltet. Sjovt at se at det
lille skib har en af de længste master.
»Masten er gennemgående«. Jeg fik
arrangeret en kran bil og på land kom
min lille Xer – Desværre var det blevet
sent og lyset meget dårligt. Men næste
dag da jeg kom ned og så på skibet,
kunne jeg se at hele bunden var oversået med vabler!! Nu var gode råd
dyre. Jeg var ikke bekendt med, hvad
det kunne være, men havde de værste
anelser. Fik ringet til Søren Herborn
som stadig boede på øen, og fik ham
ned og kigge. Han konstaterede hurtigt at der var osmose i skibet, men
syntes ikke det så slemt ud. Jeg kontaktede sælger. Heldigvis havde jeg
taget forbehold for bunden og en 30
dages indsigelse mod skader og andet
under vandlinjen. Weekenden efter
kom min mor på besøg og selvfølgelig
skulle vi lige ned forbi og se på skibet.
Jeg havde købt en pakke skolekridt så
jeg kunne tegne boblerne op. Dette
også for bedre at kunne overskue det
hele. Efter at have gennemgået hele
bunden, kunne vi se at det var meget
mere fremskreden en først antaget.
Der var næsten ikke en plet, uden at

der var bobler under malingen. Hvad
der først lignede et par små bobler, jeg
selv ville have kunne fikse, var det nu
hele bunden, der skulle laves. Efter at
have konsulteret FTLF »Foreningen Til
Langtursejladsens Fremme« Hvor jeg
havde en god kontakt til en jurakyndig,
der gav mig gode råd. Jeg kontaktede
igen sælger og sendte ham billederne
af bunden samt en forklaring. Jeg ville
lade handlen gå tilbage og ville bare
sætte skibet i vandet, og høre hvornår
han ville komme og hente den. Han
mente lige, at jeg skulle slå koldt vand
i blodet og kom med et tilbud om at
betale mig 25.000 kr. til udbedring af
Osmosen. Jeg gik ned og snakkede
med Ebbe og spurgte ham, om det var
noget han gjorde sig i. Det var det ikke.
Så jeg begyndte at ringe lidt rundt. Jeg
startede med at ringe til Bianca i Rudkøbing. De lavede heller ikke sådan
noget, men deres nabo Rudkøbing
Jollen gjorde, og han var dygtig til det.
Jeg ringede straks til Knud. Han ville
ikke give en fast pris på det, men ville
gerne se på det inden han kunne sige
præcis, hvad det skulle koste. Jeg tog
over til ham med min lap top og viste
ham billederne og han regnede sig
frem til 25.000kr. + moms. inkl. optagning og udsætning. Jeg havde også et
par andre ting, jeg ville have lavet så
jeg accepterede tilbuddet. Sælger blev
kontaktet og jeg kunne acceptere hans
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forslag. 2 timer efter stod pengene
på min konto og jeg skulle så betale
momsen. Skibet blev sat i vandet og
mors lille motor fik et service. Jeg sejlede skibet til Rudkøbing, og gik op til
Knud. Han havde ikke tid til lige at tage
den op her og nu, men jeg kunne bare
lade den ligge weekenden over, så ville
han tage den op om mandagen. Jeg
skulle ud og sejle om mandagen, så
jeg ville ikke se X’eren før den stod på
vognen i hallen en måned efter. Skibet
var blevet sandblæst og stod bare og
skulle tørre ud de næste mange måneder. Knud havde sagt at jeg jo bare
kunne komme over og arbejde på skibet, hvis jeg havde noget, der skulle
laves. Der var en del træværk under
dæk, der trængte til en gang ny lak, så
jeg kastede mig over det. Selve udtørringen kom til at tage en hel del længere tid, end jeg havde regnet med.
Skibet var først klar til at komme i vandet i juni måned. Men hellere sent end
aldrig, så på med masten og ud og
battle med de andre i sejlklubben.
X’eren sejlede som en drøm. Den første sejlads var med masser af vind og
X79 er jo ikke kendt for at have for lidt
sejl på, så vi var temmelig meget over
ønskesejlads Den næste sejlads var en
hel del roligere. 2-3 m/sek. Og selvom
jeg havde 4 gaster med, som aldrig
havde sejlet kapsejlads før, »inkl. Maries kæreste«, så piskede vi forbi de

der var startet før os, og lå hurtigt som
nr. 1. Den placering holdt hjem. Den
sidste sejlads jeg nåede det år, var
igen med masser af vind. Igen gik det
ikke så godt. Og vi var den sidste der
kom ind. Men skal jo nok lige lære skibet at kende. X’eren måtte igen på
land for vinteren, som det første skib.
Jeg skulle igen ud og sejle og ville
komme hjem efter at de sidste sejladser var afviklet. Sidste år ville jeg ikke
kunne nå en eneste sejlads ej heller
sommer tur pga. af arbejde.

Hvorfor fik mit skib osmose? Typen
er ikke en der typisk har osmose. Men
en af de tidligere ejere havde sat blot
en eneste lille skrue igennem bunden
lige for at holde en plast kasse på
plads. Ses tydeligt på billedet. Man
kunne ikke se den udefra, men den har
lige nøjagtigt prikket et lille bitte hul i
gelcoaten og det har så gennem årene
suget vand og spredt sig.
Således en del købserfaring rigere.
Men også en drøm der gik i opfyldelse,
kom Maxpress til Marstal.

• KORT NYT
Afslutning på duelighedskurset
Fredag d. 13. er måske ikke lige en dag og dato, man har lyst til at gå til eksamen, men alligevel bestod alle, der havde valgt at gå til prøve i duelighedskurset i sejlads, som er blevet afholdt i sejlklubben i løbet af vinteren.

Nye forsyninger af T-shirts, muleposer
og andet merchandise
Klubben har fået nye forsyninger af klubsweatshirts; marine m/krave og broderet klubstander og klubnavn til kr. 250,-. Derudover også en stak lærreds
muleposer med stort logo af klubstander samt klubnavn til kr. 50,-. En ny
forsyning af klubstandere er også undervejs til kr. 70,-.
Klubstander kan købes i søfartsmuseets butik.
Sweatshirt og mulepose kan købes ved henvendelse til kassereren på telefon 21 72 74 55.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2011
SOMMER
◆ 11. juni:
◆ 18. juni:
◆ Juli:
◆ 12.-14. aug.:

Pinsetur
Ærø Rundt
Sommerlejr for Optimister/Juniorsejlere
Birkholmstur/Ærømesterskab for
Optimister/Juniorsejlere

EFTERÅR/VINTER
◆ 20. sept.:
Sidste aftenkapsejlads
◆ 24. sept.:
Rævejagt/standerstrygning
◆ 3. dec.:
Kranen rigges af
◆ 4. feb. 2012: Sommerfest
◆ 11. feb. 2012: Generalforsamling
◆ 15. april 2012: Standerhejsning

BAGSIDEFOTO

Afslutning på duelighedskurset; fredag d. 13. maj klarede alle den praktiske prøve, og fejrede det med en lille afslutnings
reception på sejlklubbens terrasse. På billedet mangler et par stykker af de i alt 10 personer, som fik deres duelighedsbevis i hus. Liggende foran er det kursusleder Christian Arnold, der måske følte sig så lettet over at det nu er overstået, at
han måtte lægge sig ned og slappe lidt af. (Tekst og foto af Nis Kørner).
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