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BALLONEN

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

Igen har redaktøren modtaget mange flotte billeder fra sejlklubbens dygtige »hof-fotograf« 
– og igen var dilemmaet at vælge, men dette fantastiske forsommerbillede med indlagte løfter 

om en lang og dejlig sejlsæson, var min klare favorit. 
Bortset fra et par enkelte »charmeklude« er temaet gennemført blåt; »blå mænd«, 

fin blå kran og en smuk blå himmel.
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KIRKESTRÆDE 12 B . 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 forbedr

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

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

Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

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

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri



MARSTAL SEJLKLUB 3

LEDEREN – JUNI 2012

Redaktøren har ordet
Af MARIE KREUTER

Denne forsommer-opsendelse af Ballonen har vist sig at mangle lidt
opdrift, og Ballon-skipperen har måtte plage mange folk om indslag
og fotos. Det har desværre ikke været lige succesfuldt og derfor sid-
der du nu med en lidt tynd udgave af klubbladet. 

Heldigvis er den manglende skriveiver tilsyneladende ikke lig mang-
lende interesse for klubbladet, men skyldes det fantastisk sommervejr
vi (endelig) blev velsignet med lige op til deadline – dårlig planlæg-
ning fra redaktørens side...

Nu skal det jo ikke være lutter brok, og på positiv-siden må det be-
mærkes at Stafetten er tilbage i fuldt vigør og med mange nye mulige
Stafet-holdere på emnelisten. Særlig herligt er det at Stafetten denne
gang er overdraget helt uden redaktørens mellemkomst – det var jo
netop den oprindelige idé med Stafetten; at få nogle nye skribenter på
banen.

Aftenkapsejladserne er kommet planmæssigt i gang, men det er des-
værre ikke lykkedes redaktøren at overtale nogle af de deltagende
skippere og/eller gaster til at skrive et lille indlæg om dysterne tirsdag
aften – og det skyldes måske, at dysterne desværre ikke længere ude-
lukkende foregår på vandet, men er rykket i land? Der er åbenbart op-
stået kontroverser om handicap, starttider og bristede forventninger
i forhold til det indledende intromøde i maj. Forhåbentlig kan stridig-
hederne løses/bilægges, så der igen kan fokuseres på sejlads og
hygge i klubregi.

Og apropos klubregi, så må vi jo i år undvære vores pinsestævne. Det
skyldes selvfølgelig den stort lanceret stabelafløbning af Bonavista, og
landsforeningen Træskibs Sammenslutningen, der afholder sit pinse-
stævne og årlige generalforsamling i Marstal. Der summer masser af
vilde rygter om rekordhøje besøgstal i den forbindelse, så det bliver
spændende at se hvordan vores havn vil tage sig ud i pinsedagene. 

Det fine vejr har allerede trukket mange gæstesejlere til, og betydet
mange søsætninger som det flotte forsidebillede også viser. Igen skal
lejligheden benyttes til at anerkende den store indsats der bliver gjort
af frivillige i forbindelse med søsætningerne.

Ikke alle har dog haft en lige smertefri sæsonstart: Jeg har fået flere
henvendelser fra folk, der har startet sæsonen 2012 med en ærgerlig
konstatering af dieselpest i tanke og brændstofsystem. Det er et tids-
røvende arbejde at slippe af med dieselpesten, men til gengæld kan
det undgås med forholdsvis enkle midler; gode råd til både »kur og fo-
rebyggelse« kan læses i dette blad.

Afslutningsvis skal der fra redaktøren og bestyrelsens side lyde et
ønske om en rigtig god og solrig sommersæson.

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 3, 2012 er: 10. AUG.

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

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

Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.

Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer, 
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.

Redaktør: 
Marie Kreuter, 
ballonskipper@planet-earth.dk, 
tlf. 21 70 58 80.

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk

BESTYRELSEN 2011
Formand: 
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06,
reberbanen20@mail.dk

Næstformand:
Lars Kjeldgaard, lone-lars@mail.dk

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

Sekretær:
Nis Kørner, Kirkestræde 41, Marstal, tlf. 62 53 31 36,
nis.koerner@mail.tele.dk

Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14. 
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.

Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.

Revision:
Evan Søndergaard, Per Glad.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
Elisabet Kristensen (formand) 51 92 37 19, Erik Jørs, 
Thea De Magos Jensen, Malene Fly, Lars Kjeldgaard, 
Annemette Eriksen, Mikkel Badstue, Christoffer Westerberg.

Sejladsudvalg:
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50, Tommy Christensen,
Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen.

Roudvalg: 
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44, leif.oestlund.marstal@gmail com
Winnie Christiansen,
Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard.

Klubhusudvalg: 
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28, 
Henning Boye, Lars Madsen, Kaj Clausen, 
Per »Maler« Andersen.

Festudvalg:
(Formandsposten ledig), 
Gerda Rydahl, Anne Stjernholm, Eva Morsing, Gitte Brygger,
Joan Meirum, Helle Andersen.

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

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

Medlemsblad:
Marie Kreuter, ballonskipper@planet-earth.dk, tlf. 21 70 58 80.
Udbringning: Torben Bundgaard.

Parkudvalg:
Helge Morsø.

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

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

Udlejning:
Marianne Sylvestersen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.
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Referat af bestyrelsesmøder
afholdt i foråret
Af MARIE KREUTER

Jeg har i flere omgange haft det held at være inviteret med
til bestyrelsesmøder som bisidder. Det går dog ikke altid lige
godt for redaktøren med at holde mund, men heldigvis har
vi her i Marstal Sejlklub en meget tolerant bestyrelse – og
derudover meget flittig og resultatorienteret. 

Det kan måske være svært at danne sig et klart indtryk af, hvor
stort et engagement vores bestyrelse egentlig lægger i det fri-
villige arbejde for sejlklubben. Derfor vil jeg – med bestyrel-
sens samtykke – fremover forsøge mig med denne nye spalte,
hvor highlights fra møderne formidles til medlemmerne. 

Det er udelukkende et referat, og derfor vil nogle af de be-
rørte emner allerede kunne opleves i praksis.

Der har i den forgangne travle forårsperiode været afholdt
bestyrelsesmøder d. 14. februar, d. 5. marts og igen d. 10.
april. 

• Et gennemgående tema har været den ledige formands -
post i festudvalget – forskellige løsningsforslag er blevet
diskuteret, og man enedes om at bruge standerhejsnin-
gen som en »dead-line« for en holdbar løsning. Bestyrel -
sen har optimal fokus på at posten ikke skal være en sur
pligt, men – ligesom med øvrigt frivilligt foreningensarbej -
de – en fornøjelse for en (eller flere) ildsjæl. En del til -
bageværende udvalgsmedlemmer er stadige aktive, men
mangler jo selvsagt en tovholder til de enkelte arrange-
menter. 

Det er derfor foreløbigt besluttet at uddelegere arrange-
menterne med:

• Standerhejsning til Optimist-/juniorafdeling

• Oprydning til formand Michael

• Rævejagten til roafdelingen

• Generalforsamlingen til Optimist-/juniorafdeling

• Udvalgsfest til bestyrelsen

• Øvrige arrangementer (Ærø Rundt, sidste aftenkapsejlads
etc. uddelegeres løbende – redaktøren benytter her chan-
cen til på helt egen hånd, at opfordre evt. frivillige til at
tegne sig for enkelte arrangementer).

• Sejlklubben er blevet involveret i ÆRØ DAGEN, der des -
uden udgør en glimrende mulighed for at promovere klub -
ben lidt; særligt hvad angår Optimist-/juniorafdelingen, der
forøvrigt havde 26 tilmeldte allerede i april må ned.

• Forhåbentlig når sejlklubbens nyindkøbte FEVA jolle at
blive klar til ÆRØ DAGEN – dåben er planlagt til stander-
hejsningen. Jollen er indkøbt for midler fra salg af gammel
tonnage samt fra donationer fra fonde. Der indkøbes ikke
yderligere joller førend der er gjort en indsats udi fundrais-
ing.

• Opsætning af hjertestarter er et ønske, som formand
Michael vil forsøge at få opfyldt med hjælp fra kommune/
havn/fonde. 

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

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

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

● OPGRADERING TIL  FARVER ●
Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!
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Hvad kan vi gøre  
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

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

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

95
48

.0
11

2

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

• Her sidder redaktøren så – på baggrund af to ovenstående
punkter – og gør sig nogle tanker vedrørende fundraising;
der findes jo en del velhavende og villige fonde, men mang -
ler vores sejlklub ikke en fundraiser? 

• Udvalgsfesten er – efter lidt rykken frem og tilbage – fast-
lagt til d. 27. oktober

• Der er indkøbt en stor, flot traktor – faktisk så stor at gara-
gen er blevet for lille. Løsningen på det dilemma har været
et gennemgående tema på møderne, men helt sikkert er
det at den gamle garage vil finde god anvendelse; dels til
vores små trækvogne, der tidligere stod i vejen i mas-
teskuret, og dels til et evt. værksted-/arbejdsbord for det
arbejdende folk på pladsen. Det debatteres om en ny
garage skal være et medlemsprojekt eller noget man
køber sig til.

• Der blev på et af de tidlige møde besluttet, at indkøbe
særlige trækvogne til snavset udstyr såsom malerbøtter
og fiskegrej. Og Marstal Sejlklubs bestyrelse er jo en sam-
ling handlekraftige folk, så vi har nu fået nye trækvogne.

Fra redaktørens side skal lyde en opfordring til at bruge
dem til rette formål, så tasker, proviant og sejl ikke skal
transporteres i oliefedtede trækvogne.

• Der bliver indkøbt nye flag til den kommende sæson – 
lige ledes findes en erstatning for den bortblæste vind-
måler.

• Kran spørgsmålet er et evigt tilbagevendende tema, og
en svær nød at knække. Michael formand sender en del
breve og deltager i mange møder og forhandlinger på den
bekostning – det er vist et fuldtidsjob han har fået sig der,
og der er vist meget få der gør sig forestilling om, hvor
mange kræfter han egentlig lægger i den udfordring.

• Generalforsamlingen og de fremkomne forslag har været
diskuteret; bl.a. idéen om indkøb af en fælles vogn, hvor -
på både på standardstativer kunne transporteres frem og
tilbage til kranen. Prisniveauer og muligheder er ved at
blive undersøgt – også af formanden.

• Ved det sidste møde blev oprydningsdagen (forud for
standerhejsningen) planlagt ned til mindste detalje, så -
ledes at man undgår tidligere års lejlighedsvis forvirring
og mangelfuld prioritering. Bl.a. blev det aftalt at bruge en
del kræfter på at slibe/skrabe bygningerne, så de er klar
til en planlagt omgang maling senere på foråret. 

• Arbejdsopgaver på og omkring bygningerne bliver løben -
de debatteret, bl.a. vil roafdelingen overhale østgavlen på
samme flotte måde som vestgavlen.

• Der er foretaget en revision af aktivitetskalenderen (kan
ses på bagsiden af bladet), og de enkelte afdelingers
arrangementer.

Møderne varer som regel halvanden times tid og afsluttes
med en tiltrængt øl og lejlighedsvis smørrebrød.

Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!
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SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

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

BENZ IN  OG  K IOSK
Nørremark Cykelforretning

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

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat

med Dankort.

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-14
Sønd. lukket

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

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

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...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

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

SALG•SERVICE
af biler og bådmotorer

påhængs- og indenbordsmotorer
Aut. forhandler:

BIL & BÅDSERVICE
Reberbanen 55, 5960 Marstal

TLF. 62 53 30 17

Vi gi’r dig

et tibud inden

reparation

Skolegade 1, 5960 Marstal
Telefon 62 53 10 73 | Telefax 62 53 27 73

mail@soassurancen.dk

Lystbådeafdelingen:
Telefon 62 53 10 72 | Telefax 62 53 10 62

mail@lystbaade.com
www.lystbaade.com

Søassurancen
Danmark
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Dieselpest
Af STEFFEN BACH

Sejlersæsonen stod for døren og der med også en lang tjek-
liste med opgaver, før båden ligger i vandet klar til sæso-
nen. Af alle disse check, som skul le udføres, omfattede
også den obligatoriske gennemgang af moto rens tilstand,
skift af olie og kølevands pumpens impeller samt diverse fil-
tre som skulle udskiftes, nye zinkanoder mm. 
Hvad der denne gang adskilte sig fra tidligere års smerte-

frie klargøring, var den brunlige substans, der gemte sig i
brændstoffilteret samt i bunden af dieseltanken. Efter en
hurtig konsultation hos Ulrik Lassen (Maritime Engineering
Aps.), blev jeg bekræftet i mine bange anelser – vi var blevet
ramt af dieselpest! Forude lå nu en fuldstæn dig og tids -
krævende rengøring af brænd stofsystemet, startende med
dieseltanken og helt frem til brændstofdyserne.
Først skulle tanken tømmes og systemet drænes, hvor -

efter rengøring af tank kunne gennemføres. Herefter fore -
stod en omhyggelig gennemskylning af tilhørende rørled-
ninger. Efter endnu en konsultation hos Ulrik Las sen lå slag-
planen klar, og kampen mod die selpesten kunne begyndes. 
Da vores dieseltank er af en beskeden størrelse, blev det

besluttet at tøm me samt strippe tanken for mest muligt af
indholdet. Herefter skulle tan ken skylles med ren diesel, og
proces sen gentages indtil den udpumpede diesel var fuld-
stændig ren, og ikke viste nogen spor af dieselpest. 
På større tanke, kan det jo være en noget bekostelig af-

fære at rengøre tanken på denne måde, så dér kan man
vælge at damprense tanken ren
og dræne kondens og diesel -
pesten ud i bunden. 
Alle rørledninger blev gennem-

skyllet med ny dieselolie indtil de
var fuldstændigt rene, hvorefter
alting blev samlet igen. Til sidst
blev der iblandet et additiv, som
skulle forhindre en gen opblom -
string af en ny omgang diesel -
pest. 

Rise Sparekasse 
Tlf. 62 52 14 08 
www.risespar.dk

Så er kursen sat… ..Rise Sparekasse
Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales. 

HUSK
det er gratis

at skifte til os*

Alt i alt ikke en voldsomt teknisk operation, men en tids -
krævende operation som kunne være undgået hvis vi havde
fulgt nogle få enkelte regler.
Da dieselpest er en bakterievækst som opstår i grænse-

laget mellem die sel olien og eventuelt vand i bunden af
tanken, er det yderst vigtigt at sørge for at saltvand/regn-
vand/kondens jævn ligt bliver drænet bort!!! 
Ved sejlsæsonens afslutning er det vigtigt, at tanken

fyldes helt op med dieselolie, idet dette minimerer risikoen
for dannelsen af kondens i tanken ved de store tempera -
tursvingninger, der er i løbet af vinteren. 
Derudover bør man også undgå at tanke diesel fra diesel-

standere, der ikke har stort brug og derfor allerede er i
risikogruppen for at have diesel pest i deres tanke. 
Sidst men ikke mindst bør man undgå at bunkre bio-

diesel, da der efter sigende er forhøjet risiko for at der
dannes dieselpest på grund af den tilsatte biomasse – nor-
malt bio-ætanol. Hvis der derfor ikke er en præcis beskriv-
else af dieselen på standeren, bør man kontakte leveran -
døren inden der bunkres.
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Forårsoprydning i Marstal Sejlklub
d. 14. april
Billeder og tekst TORBEN HOLM

Solen skinner fra en skyfri himmel,
vandet blinker – nu er det forår.
Dette, og muligheden for hyggeligt

samvær og samtidig at få nogle prak-
tiske opgaver løst, gjorde at ca. 100
medlemmer var mødt op – officielt lige
over 60 voksne, men mange, mange
fremmødte; børn i bundter i jolleafde-
lingen, deres forældre, masser af pen-
sionister etc. etc.

Værktøjet og opgaverne blev fordelt
af Michael, alle tørnede til og i løbet af
4 timer var havnens Pizzeria malet ud-
vendig, altanen op-shinet, haven kulti-
veret, ukrudtet bortfjernet, forårsren -
gø ring inden døre
Jollerne blev båret ud af vinterhi, ny

jolle tilrigget. Robådene var kørt i stil-
ling og alt blev ordnet.
På vinterpladsen blev der fjernet et

ordentligt læs af gamle gulvtæpper,
tomme øldåser, til-salg skilte, knuste
flasker, tom emballage fra maling og
pudsemidler, kort sagt al det som in -
gen rigtig har brug for!
En enkelt forfriskning blev nydt in -

den det store afsluttende pølse kalas
over middag løb af stabelen.

Alt er parat til sæson start.



MARSTAL SEJLKLUB 9

Det officielle startskud
på sæsonen 2012
Billeder og tekst NIS KØRNER

Vanen tro var der kaldt til forårsopryd-
ning lørdag, dagen før standerhejsnin-
gen. Og aldrig nogensinde er der mødt
så mange frem. Hvis børn, hunde og
barnevogne blev talt med, var vi tæt på
100 levende sjæle, heraf knap 70 voks -
ne. Bestyrelsen havde om tirsdagen
haft møde, hvor vi bl.a. planlagde hvad
der skulle laves, for at forhindre at de
første 30 mand bare greb et skuffejern
og gik på havearbejde. Et af projek-
terne var at få malet sejlklubben hvid,
og da 15-20 mand først gik i gang med
det, blev hele klubhuset malet på 
en formiddag. Der blev også malet
svensk rødt på træværket ved hoved -
ind gangen, lakeret trægelænder på
ter rassen samt smurt træbeskyttelse
på de nye terrassemøbler deroppe.
Ind vendig var der et hold som klarede
rengøring og vinduespudsning. Selv -
følgelig var der også nogen på havear-
bejde, men da den i forvejen holdes
fint af klubbens haveteam, var der ikke
så meget, som trængte her.
I roafdelingen og ungdomsafdelin-

gen var der også god aktivitet med
joller og robåde, der skulle på plads og
vaskes af. Klubbens nye Feva-jolle var

også ankommet, og blev rigget til af et
par ungdomssejlere, hvoraf den ene,
Christopher, som er HF søfart elev, tid -
ligere havde deltaget i et uofficielt EM
i denne type. Derfor havde han god
check på hvordan den skulle rigges til.
Da aktiviteterne begyndte at ebbe

ud ved 12.30 tiden, blev den meget
danske og altid populære kombination
øl og røde pølser, serveret. Herefter gik
vi hver til sit, og havde stadig en god
bid af lørdagen tilbage. Pragtfuldt når
så mange løfter i flok.
Søndag kl. 10.00 var det så selve

standerhejsningen, der var på program -
met, og det første svære valg var som
sædvanlig, om man havde mest lyst til
sherry eller portvin som formiddags
drink. Flagene gik til tops, og Tommy
Christensen og Leif Møller Madsen
sang for på de traditionelle flagsæt-
nings sange.
Formand Michael holdt en lille tale,

hvor han bl.a. takkede for de fonds -
midler, der var baggrund for indkøbet
af den nye Feva-jolle. Kontakt til fon -
den var sket ved mellemkomst af inde-
haveren af »Cafe 34«, hvorfor jollen
blev døbt »34eren«. Formanden fortal te

endvidere at pinseturen i klub regi ikke
ville blive arrangeret i år, pga. søsæt-
ningen af Bonavista, som nok bevirker
at mange fortrækker at holde pinsen
hjemme i år. Der blev slået et slag for
Ærø Rundt i midten af juni, hvor for-
manden udtrykte håb om at rigtig
mange ville deltage. Til slut blev der
råbt et hurra for klubben og budt in-
denfor til en silde- og pølsemad. Sel -
skabet på næsten 100 personer hyg -
gede sig i et par timer, hvor man bl.a.
hurtigt fik udfyldt »flagsætningskalen-
deren«. Endvidere blev der forespurgt
om vi kunne skaffe en gruppe af »handy-
men«, der ville hjælpe til med at bygge
en ny garage, til vores nye og meget
store traktor. Dette så ud til godt at
kunne lade sig gøre, så et nyt bygge-
projekt blev hermed søsat. Henad kl.
13.30 var de sidste gæster gået, og
klubhuset klaret op igen, efter en hyg -
gelig formiddag.

Lang kø ved pølseboden.

Formanden gi’r sine instrukser.



10 MARSTAL SEJLKLUB

ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

Blue Riband Translations
v/ translatør, cand interpret., Vibeke Lykke Friis

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81 · Mobil 61 321 321
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •
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4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

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

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Havnepladsen 4, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

Leje af byens bedste 
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32
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Rullegilde
Det er næppe den rette betegnelse for den seance der
udspandt sig på ophalerpladsen en kølig martsdag – om
end jollen var på hjul.
Men bådedåb var der, i det der i det Vestergaard’ske part-

srederiet var navngivning af sidste tilkøb til flåden.
Den i Marstal hjemskrevne blå Ballad bærer navnet

»Svesken«.
Med flagning over top og traditionel knusning af Cham-

pagne flaske med indhold (behørigt indpakket i Bukse -
strømper, ihukommende Havnefogedens forårsformaning
om bortfjernelse af afskrabet maling andet affald og
slibestøv).
Efter dåben var der en kombination af kostumebal og

Champagnefest med importerede lakridspiber og kranse -
kage. I ønskes god vind og masser af det 

fra Torben Holm Rederiets direktion

Aftenkapsejladserne 2012 
startede med det traditio-
nelle intromøde tirsdag den
1. maj, hvor der blev fordelt
gastepladser, indbetalt
startgebyr, og udleveret
startprogram og -tider. 

Den efterfølgende tirsdag
lød så startskuddet til årets
allerførste aftenkapsejlads. 

Igen i år stiller Tommy og
Anne Marie (dommer)båd til
– det er vist meget få sejl-
klubber, der er så priviligeret
udi  dommerkompetencer,
så tak til den trofaste stab af
over- og hjælpe - dommere. 

AFTENKAPSEJLADSER

 2011 - Aftenkapsejladser i Marstal Sejlklub
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Dato Bem.
1 0,0 dns 20,0 3 5,7 2 3,0 dns 20,0 4 8,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 7 13,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 6 11,7 dns 20,0 dns 20,0 08/05/12 ingen

6 11,7 dns 20,0 4 8,0 5 10,0 dns 20,0 1 0,0 dns 20,0 2 3,0 dns 20,0 dns 20,0 3 5,7 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 15/05/12 ingen

1 0,0 dns 20,0 4 8,0 2 3,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 3 5,7 dns 20,0 dns 20,0 5 10,0 dns 20,0 dns 20,0 6 11,7 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 dns 20,0 22/05/12 ingen

29/05/12

05/06/12 Grundlovsdag

12/06/12

19/06/12

26/06/12

Juli Sommerpause

07/08/12

14/08/12

21/08/12

28/08/12

04/09/12

11/09/12

18/09/12

25/09/12
Point i alt
Placering 

dns = Ikke startet

dnf = Ikke fuldført

dsq = Diskvalifikation
Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Point 0,0 3,0 5,7 8,0 10,0 11,7 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Bem. Resultaterne er foreløbige

dns/dnf/dsq værdi er beregnet på 14 deltagere = 20 pt. (rettes senere)

60,0
93

60,0
99

16,0 28,7 60,0
1

51,7 60,0 51,760,0 60,011,7 21,7 60,028,7
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g 
/ P
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60,060,0 60,028,0
99 7 7

60,0
9 99 95 9 5 942

Foreløbig resultatliste - Aftenkapsejlads 2012
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

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

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

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

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

Leje af byens bedste
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06



MARSTAL SEJLKLUB 13

STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelse-
rie under navnet »Stafetten« med det formål, at
få nogle forskellige personer til at yde et bidrag
til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv –
der er frit slag. Det kan være tur- og rejseberet-
ninger – nye såvel som gamle, betragtninger
vedrørende sejlklubben og dens fortid/fremtid,
oplevelser på havneområdet, sømandshistorier,
spændende kapsejladser, gør-det-selv projekter
på båden eller noget helt andet så længe det
holder sig indenfor emnet sejlads/sejlklub/øhav. 

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

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

I forrige nummer af Ballonen efterlyste redaktø-
ren forslag til mulige Stafet-skribenter, og jeg er
stadig meget interesseret i gode idéer til skri-
benter og artikler

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

NIELS VESTERGAARD
Jacob har udpeget sin onkel
Niels til ny Stafet-holder, og
det må blive en overraskelse
for såvel læsere som redaktør
hvad vi bliver budt på i næste
udgave af Stafetten; helt sik-
kert er det dog at sådan en
hærdet søulk har et stort re-
pertoire af historier fra de otte
verdenshave (de syv alment
kendte og så selvfølgelig det
Lille Hav).

Niels Vestergaard er derud-
over nybagt Ballad-ejer, og
nærmere introduktion til det
Vestergaard’ske partsrederi
kan læses andetsteds i bla-
det.

I denne udgave af Stafetten præsenteres I for Jacob Vestergaard’s oplevelser 
i forbindelse med et lidt utraditionelt sponsorat, der ikke fokuserer på elitesport og resultater,
men derimod bredden i sejlsport.

»Ja dav, det er fragtmanden. Jeg står
hernede med en kvartpalle fra Fernet
Branca. Jeg tror s’gu det er noget
sprut.«. Sådan lød startskuddet på et

givtigt samarbejde mellem Fernet Bran -
cas danske importør, Bacardi Dan-
mark, og besætningen på H-båden
»Maggie«s årlige drengetur.

Men lad os nu lige gå tilbage til star-
ten: Efter studenterhuen fra Svendborg
Gymnasium var kommet på plads i for-
sommeren 2005 var vi tre drenge, der

Fernet Branca ørnen har Stafetten...

»Maggie« har ikke glemt hvor hun hører hjemme, selvom hun til daglig ligger i Svanemøllehavnen.
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lånte en sejlbåd (indeholdende en 
flaske Fernet Branca, men mere om
det senere) og tog på den klassiske
Svendborg-Sønderborg-Kappeln-Mar-
stal tur for at fejre det. Udover at finde
ud af at studenterhuer i Tyskland bare
er underlige huer, fandt undertegnede
også ud af at livet ikke kan leves uden
en sejlbåd. Et togt på skoleskibet

»Danmark« og 5 udmønstringer hos
A2Sea senere var økonomien i orden.
»Maggie« blev købt og sejlet hjem fra
Rungsted til Marstal (tak for hjælpen,
far) i nogle tordenbyger »Maggie« ikke
har sejlet i før eller siden, men så var
grejtesten også overstået. Sommeren
2006 blev således første drengetur
med fuld besætning: Mig selv (Kap-

tajn), Troels Lindhard (Over-, første- og
andenstyrmand), Kenneth Jeppesen
(Hovmester og sponsorchef) og Ras-
mus Abetrold (Ballast og kabysgast.
Hans forældre havde i øvrigt Gartner
Martins butik en overgang.). 
Heldet var med os da vi lånte Troels’

forældres båd tilbage i 2005. Der lå
nemlig en hel flaske Fernet Branca på
hylden. Dagen før afgang fra Svend-
borg, til en studenterfest i højt humør,
blev besætningen enige om følgende
regel: Hele besætningen skal drikke en
Fernet netop efter hver afgang, en så-
kaldt afgangs-Fernet. Tiden oprandt
da vi afgik Svendborg, reglen skulle
håndhæves og Kenneth proklamerede
»Jeg kaster op hvis jeg drikker den
her!«. Da vi andre havde holdt vores
løfte kunne vi ikke se relevansen og
med godt gammeldags gruppepres
kom den ned i Kenneths hals. Og snart
efter op igen og udover siden. Der blev
således skabt præcedens: Ingen und-
skyldning for ikke at drikke sin af-
gangs-Fernet, om den så skal op igen.
Det gik, som det jo går, og en an-
komst-Fernet blev også indført. Og før
vi vidste af det var vi rigtig glade for
Fernet Branca.
Fem somre gik i hinandens og Fer-

nets selskab. Vi spredte glæde om-
kring i de danske havne ved at byde

Det nye storsejl med Fernet Branca ørnen prydet i leveret i Helsingør.
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nabobåde på en ankomst-Fernet,
gæste de lokale beværtninger og ved
sjældent at blive mere end én nat i hver
havn. 
Vores ven Kenneth har måske ikke

altid været lige heldig med hans på-
fund. F.eks.er han faldet 7 meter ned
på nogle togskinner få dage inden den
årlige sejltur, så han måtte sidde på en
dyne og brokke sig over bølgerne, for
få dage senere at blive ringet op af ho-
spitalet og få konstateret tuberkulose,
men det er en anden historie. Ikke
desto mindre var det brev, han valgte
at forfatte til Fernet Branca i Italien for
to år siden, intet mindre end genialt! En
kort introduktion til vores sejlturskon-
cept, vores glæde ved Fernet Branca
og vores ønske om et sponsorat fra
Fernet Branca (i stedet for at vi spon-
sorerede dem) resulterede i et gebrok-
kent svar: »YES YES, VERY GOOD
IDEA. PLEASE CONTACT DANISH IM-
PORTER BACARDI DENMARK«. Som
sagt, så gjort. Og det bringer os tilbage
til fragtmanden og kvartpallen.
12 flasker Fernet Branca, 6 flasker

Fernet Menta (føj!), 200 snapseglas
med logo, T-shirts og nøgleringe var
indholdet af pakken. Besætningen var
meget tilfreds og sommerturen en stor
succes! Der var vel med Fernet Branca
til eget forbrug og Mentaen kunne pas-
sende blive foræret væk sammen med
nøgleringe og T-shirts. Da vi nu var ind-
gået et samarbejde, som vi gerne så
fortsat til året efter, var motivationen for
at tilfredsstille sponsoren høj. Igen var
sponsorchef Kenneth forudseende og
ikke meget blev givet væk uden et foto
til gengæld. Disse blev komponeret til
en form for digital kollage og sendt til
sponsoren. 
I vinterhalvåret overgik Kenneth sig

selv: Der var udfordringer med spon-
soren, da marketingschefen var blevet
skiftet ud (vi vil ikke gisne om hvorfor)
og der således skulle forhandles forfra.

Alligevel lykkedes det, og her knækker
fortællerstemmen nærmest over af
lykke, at få gentaget sponsoratet med
en flot opgradering: Et splinternyt stor-
sejl til »Maggie« med Fernet Branca lo-
goet prydet i! Derudover blev mæng -
den af Fernet Branca forøget til 18 hel-
flasker, 1000 (ét tusinde!) 2cl flasker i
pakker à tre styks og diverse merchan-
dise i form af skrabelodder, rafle-
bægre, T-shirts og oplukkere.
Vi måtte nu erkende at vi havde

mere Fernet Branca end vi selv kunne
drikke og på årets tur blev der delt
gavmildt ud. Vi delte skrabelodder ud
til højre og venstre på diverse bevært-
ninger, efter aftale med indehaverne.
Skrabelodderne var så snedigt indret-
tet at der var gevinst på cirka hvert
andet, men folk bliver så glade når de
vinder. Årets tur gik ind i Issefjorden og
især i Holbæk blev det igen bevist at
det ikke er nogen sag at holde en god
fest, når der er gratis sprut.
Denne sommer er planen at teste

wienerschnitzler i det nordlige Tyskland
og vi glæder os allerede til årets første
afgangs-Fernet. Undtagen Rasmus,
han har stadig lidt svært ved det her på
6. år, den stakkel.
Hvis Ballonens stafet en anden gang

bliver stukket i min hånd til Samsom
på Minde kan jeg eventuelt berette om
de bedste steder at spise æggekage i
Fyns havne, hvorfor »Maggie« ikke kan
komme tilbage til Avernakø Nordhavn,
hvordan et uge-gammelt BT kan lede
en H-båd til Samsøfestival eller hvor-
for Nordsjællands politi fandt det nød-
vendigt at kontakte os tre måneder
efter et besøg i Hundested.
For nu vil jeg nøjes med, på besæt-

ningens vegne, at sige stort tak til 
Troels’ fader. Hvis han havde efterladt
en flaske Gammel Dansk eller Ver-
mouth i stedet for Fernet Branca, hav e
vores tradition og venskab nok ikke
overlevet. 

God sæson fra Fernet Branca
ørnen og »Maggie«!

Den første sending T-shirts fra Fernet
var lidt små og bar teksten »27 urter og
alle sammen er lovlige«.

Overligger-dag i Hundested, sommeren 2007.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2012/2013

BAGSIDEFOTO

Motivet er fire mænd og deres store maskine. Ret tilpasse ser de ud. Så må man håbe, at de kan finde ud af alle de nye
knapper og styre maskinen, som bl.a. er forsynet med servostyring. Ligeledes vil lidt rustbankning og maling pynte ganske
gevaldigt. Tekst og foto; Jens Lindholm

SOMMER/EFTERÅR 2012
� 16. juni: Ærø Rundt
� 19. juni: Sidste aftenkapsejlads

inden sommerferien
� 7. august: Aftenkapsejladserne genoptages
� 17-19. august: Optimisternes Birkholmstur
� 25. september: Kapsejladser ender
� 26. september: Optimister slutter sejladser
� 29. september: Rævejagt/standerstrygning

B

VINTER 2012/2013
� 1. december 2012: Kranen rigges af
� 9. februar 2013: Generalforsamling


