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BALLONEN

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

Hovedbegivenheden til dette års standerhejsning var dåben af juniorafdelingens nyeste tonnage:
en fin Optimist-jolle skænket af MARITIME ENGINEERING

Det er en utrolig flot gave, og det er helt sikkert, at jollen nok skal få sejlet mange sømil og især til kapsejladser, 
da der er tale om en helt spritny jolle. Netop derfor er det en tiltrængt tilføjelse, da vi har mange talenter, 

og det kræver altså nyt grej, hvis man vil gøre sig gældende til de udenøs kapsejladser. 
Stor TAK til Ulrik Lassen – og til gudmor Maja Fly, der døbte jollen: ALPHA LUBEN
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• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

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

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

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

Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

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

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri
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LEDEREN – JULI 2013

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Så er det blevet højsommer (midsommer i skrivende stund) og sæso-
nen er skudt vel i gang, tirsdagssejladserne holder snart sommerfe-
rie og Ærø Rundt er netop afviklet med 23 tilmeldte og 20 fremmødte
både; en lille tilbagegang i forhold til sidste år, men stadig væk et fint
deltagerantal.

Der er i foråret opsat nye lyddæmpende lofter i sejlklubben, så det nu
er muligt at høre hvad andre siger og med de nye spots skulle det nu
også være muligt at se hinanden – resultatet er faktisk blevet temme-
lig godt.

Der blev tidligere på foråret afviklet en ekstraordinær generalforsam-
ling med det formål at ændre vedtægterne, således at benævnelsen
»Passiv medlem« blev lavet om til »Støtte medlem« – igen med hen-
blik på eventuel optagelse i Dansk Sejlunion. Afstemningen gav et
spinkelt flertal til vedtægtsændringen, og der vil ansøges om et tilbud
på optagelse af Dansk Sejlunion. 

Men jeg må indrømme at jeg er noget forundret over modstanden af
et medlemskab. 

Jeg lagde ud med at sige at mindst halvdelen af udgifterne umiddel-
bart vil kunne tjenes ind ved unionens store rabatordninger for grej
og materiale til ungdomsafdelingen. Og når det af det uddelte mate-
riale fremgik at det koster 100 kr. pr sejlklubsmedlem, kan en fremti-
dig kontingentstigning max. blive 50 kr. pr. medlem eller hvad der
svare til under 1 kr. om ugen.

Bortset fra det har forsommeren været meget som den plejer, mit eget
skiv kom i vandet og var der ca. 10 min. og kom så på land igen. Læ-
kage i kølevandet, der er dog en snarlig løsning på problemet.

Med disse få ord vil jeg ønske god vind på sommerens togter.

Redaktøren har foretaget ændringer i udgivelsesdatoerne
Med øjeblikkelig virkning forsøger vi nu at skubbe alle udgivelsesda-
toerne en måned frem, således at dette nummer udkommer en måned
senere end annonceret i sidste udgave at Ballonen. Den beslutning er
truffet for, at fordele det indkomne materiale lidt mere jævnt henover
året, og dermed undgå »agurketid« – se de nye datoer i den blå spalte
på denne side. 

DEADLINE for BALLONEN nr. 3, 2013 er:

MEDIO SEPTEMBER

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer januar, april, juli og oktober.

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

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

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

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

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.

Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

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

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

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

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

Festudvalg:
(Formandsposten ledig), 
Gerda Rydahl, Anne Stjernholm, Eva Morsing, 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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SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

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

BENZ IN  OG  K IOSK
Nørremark Cykelforretning

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

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

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-14
Juli/august:
Sønd. 10-13

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

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

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

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

SALG•SERVICE
af biler og bådmotorer

påhængs- og indenbordsmotorer
Aut. forhandler:

BIL & BÅDSERVICE
Reberbanen 55, 5960 Marstal

TLF. 62 53 30 17

Vi gi’r dig

et tibud inden

reparation

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler
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Bestyrelsesarbejde i løbet af foråret
Af MARIE KREUTER (i samarbejde med bestyrelsen)

Bestyrelsesmødet torsdag d. 11. april blev afviklet med næ-
sten fuld deltagelse (samt »gæstedeltagelse« af Peer Borge
og redaktøren) og varede næsten to timer.
Bestyrelsesmødet blev indledt med den endelige konsti-

tuering af ny-/genindvalgt bestyrelse efter generalforsam-
lingen i februar. 
Ligeledes blev den ekstraordinære generalforsamling

drøftet – den trækker desværre ud grundet arbejdspres. Der
indkaldes en hverdagsaften, hvor der stemmes om formu -
leringen i vedtægterne skal ændres fra passive medlemmer
til støttemedlemmer med henblik på evt. indmeldelse i
Dansk Sejlunion.
De tildelte LAG midler skal bruges inden 1. maj og der

blev diskuteret hvordan der skal indhentes tilbud – tilbud-
dene definerer officiel start på projektet med det nye areal
til vinteropbevaring, og vi når det derfor inden deadline. Bru-
ger vi de tildelte 72.000,- forpligter Sejlklubben sig til, at
smide yderligere 32.000,- i projektet. Peer Borge bidrog
med detaljerne vedrørende dimensionering af el og vand.
Michael henvender sig endnu engang til kommunen og spør-
ger hvorfor vi både skal betale leje og vedligeholdelse?
Et bestyrelsesmedlem forespurgte om der kunne monteres

solceller på en af vores sydvendte tagsider (i stil med kom-
munens anlæg på toiletbygningen) og vi dermed selv kunne
dække en del af vores forbrug bl.a. på den nye plads. Keld
følger op på prisniveau, tilbagebetaling, tagets levetid etc.
Den nært forestående oprydning og standerhejsningen

blev drøftet; Marianne havde allerede kontraheret med folk
i kabyssen, der er en ny jolle, som skal døbes og en indgra-
veret vandrepokal, der skal uddeles. Flagsætningskalender
(inkl. telefonnummer) skulle også gerne udfyldes og Elisabet
vil stå for salg af T-shirts og andet merchandise. 
Elisabet er også i fuld gang med ansøgninger til endnu

en FEVA jolle, da der pt. er venteliste til den ene vi har – en
ny jolle koster 46.000,- og der er 3-4 ugers levering. De
mange ansøgninger er tidsskrævende arbejde og der blev
diskuteret en fundraiser (som også foreslået til generalfor-
samlingen) – forskellige navne blev nævnt, og der forestår
nu noget »lobby-arbejde« med overtalelse… Fundraiseren
skulle inviteres til bestyrelsesmøderne. 
Næste år skal 500 året for Marstal fejres, og der vil Sejl-

klubben gerne deltage. Forskellige tiltag såsom et tværfag-
ligt Ærø Rundt med sejlsport, cykling, løb etc. er allerede i
spil – arrangementerne og happenings skulle fordeles på to-
tre »blokke« (maj, september og ???, og desværre ikke sam-
menfaldende med Ærø Rundt…).
Som et efterhånden helt fast emne til bestyrelsesmøderne

blev kranen også diskuteret – det blev skønnet som et for-
delagtigt tidspunkt, at søge A. P. Møller fonden igen. Det
blev også diskuteret at der ikke umiddelbart fremgår nogen
sikring af kranen i de kommunale budgetter.
Formanden kunne oplyse at vi gør os forhåbninger om at

modtage 20.000,- fra Folkeoplysningsforbundet.
Det blev diskuteret om vi skulle have en hjertestarter på

havnen, og om det i virkeligheden ikke var et kommunalt
anliggende? Leif Østlund vil – såfremt kommunen ikke er
enig – undersøge mulighederne hos TRYG fonden og Røde
Kors. Det blev diskuteret om undervisning kunne udføres
som en slags »medlemsaften«, da vi har medlemmer ud-
dannet til at instruere i brugen af hjertestartere. 
Derudover blev der diskuteret en række mindre emner,

såsom kopimaskinen, indkøb af nyt toilet til klubhuset, salg
af standere, opdatering af hjemmesiden med priser etc.

Under eventuelt blev der diskuteret, hvordan vi kunne lokke
flere unge mennesker ned på havnen, og om vi kunne etab-
lere et bedre samarbejde på tværs af bådtyper, alder og in-
teresser. Det afstedkom en brainstorm af forslag til ar ran -
gementer både nye og »klassikere«; pålidelighedssejlads,
efterårssejlads til Ærøskøbing, pinsestævne, fællesspisning,
Åbent Hus etc.

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag d. 27. maj blev der så indkaldt til ekstraordinær ge-
neralforsamling – der var på den ordinære generalforsamling
d. 9. februar stillet forslag om en vedtægtsændring, der ville
betyde at passive medlemmer fremover skulle defineres
som støttemedlemmer, men den fremmødte forsamling var
ikke beslutningsdygtig grundet for lille fremmøde.
Bestyrelsen ønsker at indhente et tilbud på medlemskab

af Dansk Sejlunion, og den ændrede ordlyd ville formodent-
lig betyde en lavere pris. Der skulle ikke tages stilling til en
evt. indmeldelse i Dansk Sejlunion, og den ekstraordinære

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*

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

www.aeroeugeavis.dk

Læs Ærø Ugeavis på nettet!
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generalforsamling havde kun et eneste punkt – forslaget
blev vedtaget med 16 stemmer for, og 13 imod.
Afslutningsvis vil redaktøren – for helt egen regning – igen

opfordre evt. interesserede fundraisere/annoncesælgere til
at henvende sig. Ligeledes modtages gerne forslag til ar-
rangementer, der kan bidrage til en mere aktiv forening for
alle uanset bådtype.

Åbent Hus arrangement 
for motor- og sejlbåde?
Af MARIE KREUTER

Til bestyrelsesmødet d. 11. april blev det diskuteret, hvordan
vi dog kunne tiltrække nye, og gerne yngre, folk til Marstal
Sejlklub. Der var forståelse for, at det dels krævede mulig-
hed for at møde de eksisterende medlemmer og bådejere
og dels mere åbenhed. Allerhelst skulle man kunne tilbyde
en tur på vandet til et åbent hus arrangement i stil med dem
både Marstal Kajakklub, ro- og ungdomsafdelingen prakti-
serer – disse kan dog alle drage fordel af klubejede både/jol-
ler, der kan stilles til rådighed, hvorimod klubmedlemmernes
motor- og sejlbåde alle er privatejede. 
Derfor forespurgte formand Michael Hansen til stander-

hejsningen, om der ville være opbakning til en slags åbent
hus arrangement, hvor man afsatte en halv dag til at tage in-
teresserede med en tur ud på vandet. 
Man er selvfølgelig selv skipper på sin egen båd, og har

familien/hunden/fiskestangen med som på enhver anden
hyggelig søndagstur. Eneste forskel er, at man afser plads til
en eller flere gæster/gaster afhængig af bådstørrelse – og
Michael lovede jo at sponsorere lidt »brændstof« til såvel
skib som besætning…
Arrangementet foreslås afviklet søndag d. 11. august,

hvor evt. interesserede – efter forudgående tilmelding – ville
kunne møde op til en slags skippermøde/frokost, hvor man
lige kunne se hinanden an og afstemme forventningerne; er
man nysgerrig efter at prøve en tur med motorbåd? Har man
selv børn med og vil gerne prøve om det fungerer med børn
til søs? Eller er man tilflytter og vil bare gerne på vandet?
Vil man gerne fiske? Eller sejle kapsejlads?
Om man sejler en tur til Birkholm, eller smider krogen og

hopper i havet eller noget helt tredje er underordnet, men
efterfølgende mødes vi til en gang fællesgrill eller pizza ved
klubhuset kl. 17.30.
Forslaget blev særdeles positivt modtaget til standerhejs-

ningen, så forhåbentlig vil rigtig mange af jer også melde jer
til arrangementet – om din tonnage er ny eller gammel, lille
eller stor, motor- eller sejldreven er underordnet. Ligeså er
skipperens alder… 
Til at forestå koordinering og tilmelding har bestyrelsen

allieret sig med kompetente kræfter i form af Leif Møller
Madsen, så tilmeld jer (og jeres både) inden d. 21. juli på tlf.
21 49 59 19 eller 62 53 25 26.
Leif skal vide hvor mange gæster du/I kan have med, og

om du/I deltager i den efterfølgende fællesspisning.

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 
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Lørdag formiddag mødte ca. 40 ar-
bejdsivrige klubmedlemmer medbrin-
gende haveredskaber, knofedt og godt
humør trods det forholdsvis tidlige
tidspunkt – oprydningsdagen var an-
nonceret i Ugeavisen og i Ballonen, og
formålet var at få vores indvendige og
udvendige arealer til at fremstå pæne
og præsentable til standerhejsningen
den efterfølgende dag.
Det var på bestyrelsesmødet et par

dage forinden blevet aftalt, hvilke op-
gaver der skulle tilgodeses på opryd-
ningsdagen. Bestyrelsen stod dog
med det luksusproblem, at der egent-
lig ikke var nogle større projekter at
tage fat på – andre (for)år har vi ryddet
vinterpladsen for ukrudt og affald, men
de fleste både var jo endnu på land
grundet den langtrukne vinter. 
Til gengæld trængte både klubhuset

og ro-afdelingens lokaler til en forårs-
rengøring, hvilket effektivt blev fore-
stået af de mange fremmødte damer.
Også udvendigt blev der gået grundigt
til værks, og vinduerne blev vasket
ned, gamle spindelvæv og blade fjer-
net og ukrudt luget. 
Optimisterne – og deres forældre –

benyttede chancen til at få vasket og
klargjort jollerne til den nært forestå-
ende sæson, og jollestedet blev ren-
gjort for tang. 
I løbet af formiddagen blev der ser-

veret en tiltrængt øl/sodavand og
sågar vin, og allerede lige inden mid-
dag var vi færdige med opgaverne –

Oprydning 14. april
Af MARIE KREUTER

Ungdommen må til vejrs – dog behø-
rigt assisteret af adskillige »stige-hol-
dere«.

Det gik stærkt med at få fundet en mo-
torsav frem, da der var udsigt til gratis
brænde…

Børnearbejde ER da lovligt ikk’?

Ahhhhh, en velfortjent formiddagsøl.

Meget venligt blev det tilbudt, at køre
tangen op til redaktørens have i Møller-
gade, så det kunne gøre gavn som 
rosengødning – det var dog heldig tim -
ing, at jeg netop havde gravet alle ro-
serne op…

Vistnok landets bedste pølsebod – og helt sikkert den bedste servering!

det gør altså underværker, når vi løfter
i samlet flok! 
Det gør også underværker for ar-

bejdsmoralen, når belønningen består
i røde pølser og kunstfærdige hotdogs,
som endda blev indtaget på ægte
»Restaurant Fodkoldt« manér i maste-
teltet. Det er muligvis ikke særlig ernæ-
ringsmæssigt korrekt, men hvor sma -
ger det herligt, og der blev råhygget på
tværs af aldersgrupperne.
Herefter blev forsamlingen hævet,

og de sidste trailerfulde haveaffald blev
kørt væk.
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbel-
hynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl · 
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Standerhejsning 15. april
Af MARIE KREUTER

Så var det, ifølge kalenderen, blevet
forår og dermed tid for standerhejs-
ning! At vejret så i virkeligheden ikke
var særligt forårsagtigt – snarere tvært-
imod med sølle etcifret varmegrader,
skyer og en frisk vind – forhindrede
heldigvis ikke knap 100 klubmedlem-
mer i at møde op til standerhejsningen
og det efterfølgende sildebord.
Først blev vi dog præsenteret for

formand Michael Hansen’s forårstale,
et par sange ledt an af Ina Vestergaard
samt et glas sherry/portvin til at holde
stemmebåndene varme. Lidt ekstra
varme blev det også til, da solen uven-
tet brød gennem skyerne netop som
standeren røg til vejr. Hovedbegiven-
heden – se forsiden – foregik derfor i
forårsstemning og godt humør.
Efterfølgende trak selskabet inden-

for til de veldækkede borde. Buffeten
så virkelig lækker og indbydende ud,
men inden den stod på sild, løgsalat
og pølse, havde formanden dog lidt
mere på hjertet; nemlig uddeling af
klubbens vandrepokal for en særlig

indsats. Forsamlingen blev holdt lidt
hen i spænding og henvist til lidt gæt-
teri, men til sidst blev det afsløret at
pokalen i år gik til webmaster og Bal-
lon-omdeler Torben Bundgaard.
Også Tommy Christensen havde

forberedt en lille (salgs)tale, hvor han
opfordrede alle interesserede til at
møde op til aftenkapsejladserne – der
skulle angiveligt være nok dommere til
at holde øje med selv et kraftigt øget
antal deltagere. 

Efterfølgende stod den på et par ti-
mers hygge med sildemadder, røverhi-
storier fra de syv verdenshave og store
forhåbninger om en varm og solrig
sommer.

Der var godt fremmøde til årets standerhejsning, der pludselig blev »velsignet« med solskin netop som klubstanderen røg
til tops – det kan da kun være et godt tegn for den kommende sæson! 

Torben Bundgaard blev kendeligt, og
glædeligt, overrasket over den fine hæ-
derstildeling, og måtte lige nærlæse
teksten på pokalen en ekstra gang.
Eller også tjekkede han om formanden
mon havde ret i »truslerne« om, at den
skal pudses ofte. TILLYKKE med poka-
len!

Klubhuset var fuldt, og der var rift om
de gode pladser i den spæde forårssol
– til gengæld var de jo så længst væk
fra både baren og sildebordet…
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– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

EBBES BÅDEBYGGERI

Ebbes Bådebyggeri
H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
www.ebbe-marstal.dk - E-mail· ebbes_baadebyggeri@post.tele.dk

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

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

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

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

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

Leje af byens bedste
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06



MARSTAL SEJLKLUB 11

Sejlklubbens pinsetur 2013
Af NIS KØRNER

Selvom undertegnede ikke selv deltog,
har jeg lovet Tommy Christensen at
skrive et par ord til den materialehung-
rende Ballon, om sejlklubbens pinse-
tur i år.
Sejlklubbens fælles pinseture har

eksisteret i rigtig mange år, og tilbage
i 70erne var det skik og brug, at man
simpelthen bare mødtes i Kappeln til
pinse. Det var ikke særlig planlagt, og
der var ikke annonce for arrangemen-
tet i torsdags avisen, men folk sejlede
bare derned og hyggede sig sammen.
I de senere år er turene blevet annon-
ceret og sejladsudvalget står for at
finde en passende destination, hvor
medlemmerne så sejler hen på et vil-
kårligt tidspunkt, der passer dem, dog
således at alle er samlet lørdag aften
til fælles grill. Rigtig mange gode ture
er blevet afviklet på denne måde, og
adskillige gange med et rigtig flot del-
tagerantal.
Men tilbage til årets tur, der var den

første i to år, idet man sidste år valgte
at aflyse fordi de fleste hellere ville
blive hjemme og se Bonavistas søsæt-
ning. I år var det så annonceret at turen
gik til Korshavn på Avernakø, en desti-
nation, der også tidligere har været
rammen om pinsefestlighederne. Tom -
my beretter følgende om årets tur:

Vi drog afsted fredag Anne Marie og
jeg og havde en fin sejlads til Aver-
nakø. Der var god plads i havnen, så
efter at have fortøjet og fået en an -
komstøl, var jeg en tur havnen rundt,
og snakke lidt med andre sejlere om
vejr og vind. Efter en god middag var
klokken ved at blive mange, så vi tør-
nede ind, så vi kunne være friske til
næste dags festligheder.
Lørdag formiddag fandt jeg en

egnet grillplads, og fik på en diskret
måde opstillet min egen grill og samlet
lidt borde og bænke sammen, så der
ligesom så lidt reserveret ud til at et

større selskab kunne sidde der om af-
tenen. Vejret var jo pragtfuldt denne
lørdag, og ude på vandet var der rigtig
mange sejl at skue i farvandet mellem
Fyn og Avernakø, så der skulle nok
blive tryk på den lille Korshavn, når vi
nåede lidt senere hen på dagen.
Kl. 18.00 fyrede vi op i grillen og fik

et glas rødvin, medens vi ventede på
at den blev godt varm. Da det var tiden
blev der lagt et par gode bøffer på,

samt rigget an med Anne Maries friske
salat bar. 
Aftenen gik som sådan nogle gør

med god mad og vin – rigtig hyggeligt
hvor vi på vores ophøjede plads ved
det lille forsamlings hus havde en
pragtfuld udsigt til solnedgangen og
de sidste sejleres ankomst. Aftenen
sluttede med, at vi gik ned ombord og
fik aftenkaffen – Vi var kun Anne Marie
og mig selv !

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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• OPTIMIST BALLONEN 
Info fra Optimist-
Juniorafdeling
forårssæson 2013
Af ELISABET KRISTENSEN

Vi startede sæsonen med lidt teoriun-
dervisning delt op i forskellige hold.
Som sædvanlig lærerigt, hvor ungerne
har lært forskellige knob af Jens, og el-
lers har de jo lært om de gængse ting

på jollen og vigeregler mm. De har
samtidig været med til at sætte de
seks joller i stand, som vi fik opgrade-
ringspakker til. Så fik de samtidig lært
lidt om jollen. De er blevet rigtig fine
nu; Alt er skiftet ud i jollen, ny rig m.m.,
og samtidig er de blevet repareret for
små skader. Vi har stadig en del joller,
som står for tur, men de må vente til
næste år. Vi har dog et par nyere joller,
som står og venter på, at der er nogle,
der er dygtige nok til at sejle i dem. 

Vi er d.d. oppe på 31 unger i alt; 7
juniorer og 24 optimist-sejlere. Det
antal har vi ikke været oppe på i flere
år, så det er super dejligt, MEN også
ret hårdt med så mange, specielt fordi
der er så mange nye små optimister.
Der er desværre heller ikke så mange
af de nye optimisters forældre, som
har mulighed for at være og hjælpe til,
så det har været lidt af en udfordring
for os i år. Vi bruger al for meget tid på
at hjælpe med at rigge deres joller til,
når de ikke har en forældre eller anden
voksen med. Jeg kan godt forstå, at
det er svært at få tiden til at slå til for
forældrene, men vi ved faktisk ikke helt
hvordan vi skal tackle det i fremtiden.
Vi har da en del, som bakker op om det
og forsøger at komme og hjælpe så
meget som muligt – det er vi glade og
taknemmelige for! Der er faktisk kun
Thea og undertegnede til at styre det
(vi er jo også bare forældre…) og det
er alt for lidt. Vi håber, at der er nogle
andre frivillige forældre, som har lyst
og en smule tid til at komme med i
vores udvalg (gerne 2-3 personer). Vi
er nødt til at få nogle NYE sat ind i det,
så vi også kan have en Optimist/Ju-
niorafdeling til næste år. Vil i den for-
bindelse lige meddele, at jeg har valgt

Her sidder de seje optimist- og juniorsejlere helt stille, og lytter koncentreret til Eli-
sabet – NOT, de ser en optimist film-:) De sad stille i ca. 40 min., så skulle der en
pause til! (Billede og tekst: Thea de Magos Jensen).

Friske unger til svømmeprøve i meget koldt vand! Foto: Jens Lindholm.
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at stoppe efter ni år på banen efter
denne sæson – desværre kan helbre-
det ikke holde til det mere. Lidt ærger-
ligt, da jeg stadig brænder for det. Så
derfor er det vigtigt, at nogen andre
kommer på banen snarest. Vil dog lige
pointere, at vi har dygtige trænere i
Trine, Christoffer, Frederik, Theis mm.
og uden dem kunne det ikke lade sig

Der lyttes koncentreret til Elisabets undervisning. Foto: Jens Lindholm.

gøre. Så forældre; KOM PÅ BANEN
SNAREST!
Vi har lavet svømme- og kæntrings-

prøve, hvor samtlige unger bestod. Vi
var temmelig overrasket over, at der
ikke var nogen som veg udenom. Stort
tillykke med det unger!
Ellers har det stået på alm. sejlads

træning for alle. Vi har også sejlet en
enkelt dag udover onsdag, da vi har
været lidt uheldige med for megen
blæst om onsdagene. Så vi valgte, at
tage en ekstra træning for dem, der
kunne; der mødte 10-12 op og det var
super dejligt og hyggeligt.
Nu på onsdag har vi sidste sejlads

før sommerferien og der har vi lidt
andet på programmet end vi plejer. Vi
skal have lidt sjov på vandet for alle
optimist-juniorsejlere og det skal Chri-
stoffer stå for, dernæst er der forældre-
kapsejlads, som ungerne står for og til
sidst afrunder vi med fælles spisning
med grill. Vi håber naturligvis på fint
vejr, så vi kan grille, da vi ellers må af-
lyse, da vi jo som bekendt ikke har en
sejlklub, vi kan bruge (der er Pizzeria).

Ellers står årets højdepunkt jo snart for
tur; nemlig Birkholmsturen, hvor vi 
afvikler Ærømesterskabet 2013. Håber
at der er mange af de nye, som har 
lyst til at deltage. Det er en udflugt for
hele familien, hvor også søskende kan
være med. Hovedformålet er selvfølge-
lig dysten om Ærømesterskabet, men

også forskellige former for hygge og
samvær. Vi skal grille, lave snobrød,
fange krabber og frøer, og en masse
andet sjov. En alle tiders tur, så meld
jer på snarest.
Vil til sidst ønske jer alle en rigtig god

sommerferie og husk I må gerne sejle
i ferien. Jo mere I sejler, desto dygti-
gere bliver I.
Glæder os til at se jer igen. Nye Op-

timister er velkomne efter sommerfe-
rien, hvor vi starter op igen onsdag 14.
august Kl. 16.00 (du må gerne rigge
din jolle til, så den er klar til kl. 16.00)

Mange glade sejlerhilsner fra 
Optimistlederne 

på vegne af Elisabet KristensenForårsklargøring. Foto: Jens Lindholm.

Kæntringsprøven klares i suveræn stil.
Foto: Jens Lindholm.
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 2013 - Aftenkapsejladser i Marstal Sejlklub
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1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 dns 11,7 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 1 0,0 dns 15,0 6 11,7 7 13,0 4 8,0 5 10,0 2 3,0 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 07/05/13 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 5 10,0 3 5,7 dns 15,0 2 3,0 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 6 11,7 dns 15,0 1 0,0 4 8,0 5 10,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 14/05/13 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 5 10,0 3 5,7 dns 15,0 1 0,0 4 8,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 3 5,7 dns 15,0 2 3,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 21/05/13 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 dns 11,7 3 5,7 1 0,0 2 3,0 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 5 10,0 4 8,0 6 11,7 7 13,0 dns 15,0 dns 15,0 28/05/13 Ingen

1 0,0 5 10,0 dns 11,7 2 3,0 4 8,0 3 5,7 1 0,0 2 3,0 5 10,0 3 5,7 8 14,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 4 8,0 6 11,7 7 13,0 dns 15,0 dns 15,0 04/06/13 Ingen

1 0,0 5 10,0 dns 11,7 2 3,0 4 8,0 3 5,7 1 0,0 2 3,0 4 8,0 3 5,7 dns 15,0 7 13,0 8 14,0 dns 15,0 5 10,0 6 11,7 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 11/06/13 Ingen

1 0,0 5 10,0 dns 11,7 3 5,7 4 8,0 2 3,0 2 3,0 1 0,0 3 5,7 4 8,0 dns 15,0 10 16,0 5 10,0 6 11,7 7 13,0 8 14,0 9 15,0 dns 15,0 dns 15,0 18/06/13 Ingen

1 0,0 3 5,7 dns 11,7 2 3,0 dns 11,7 4 8,0 1 0,0 3 5,7 5 10,0 dns 11,7 dns 11,7 7 13,0 dns 11,7 dns 11,7 4 8,0 dns 11,7 6 11,7 2 3,0 dns 11,7 25/06/13 Ingen

Sommerpause

06/08/13

13/08/13

20/08/13

27/08/13

03/09/13

10/09/13

17/09/13

24/09/13
Point i alt
Placering 

dns = Ikke startet

dnf = Ikke fuldført

dsq = Diskvalifikation

1 2 31 2 3 4 6

6
53,1

2 12 35
45,226,7 32,767,7

4 3

Løb 1 Løb 2
5

Bem. Resultaterne er foreløbige

dns/dnf/dsq værdi rettes senere
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nt

48,0
1

79,193,60,0

Resultat - Aftenkapsejladser Marstal Sejlklub

Aftenkapsejladser - forårssæsonen
Af MARIE KREUTER

Sæsonen for aftenkapsejladserne star-
tede helt traditionelt med et tilmel-
dingsmøde i Sejlklubbens lokale tirs -
dag d. 30. april, hvor der skulle indbe-
tales startgebyr (250,- kroner), tildeles
tider/handicap og hygges – i år var ar-
rangementet udvidet med fællesspis-
ning; chili con carne og vino, som an -
nonceret i Ugeavisen. 

Klubmåler Laurits Nielsen håndterede
tilmeldingerne/startgebyrerne med sik-
ker hånd; 12 tilmeldte blev det den før-
ste aften. Sidenhen er flere dukket op,
og der er op til 15 både på banen, hvil-
ket vidner om en generel fremgang i
deltagerantal de sidste par år.

Tirsdag d. 28. maj bød på massive
regnbyger og særdeles truende skyer,
men fin sejlerluft. Tirsdagsvejret har
budt på mange forskellige udfordrin-
ger, men alligevel gennemførtes alle de
otte planlagte sejladser i forsæsonen.

Der blev næsten spist op, så de ca. 20 fremmødte må have været tilfredse med
redaktørens hjemmelavede chili con carne (selvom der var delte meninger om
mængden af chili...).
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 2013 - Aftenkapsejladser i Marstal Sejlklub
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1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 dns 11,7 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 1 0,0 dns 15,0 6 11,7 7 13,0 4 8,0 5 10,0 2 3,0 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 07/05/13 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 5 10,0 3 5,7 dns 15,0 2 3,0 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 6 11,7 dns 15,0 1 0,0 4 8,0 5 10,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 14/05/13 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 5 10,0 3 5,7 dns 15,0 1 0,0 4 8,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 3 5,7 dns 15,0 2 3,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 21/05/13 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 11,7 2 3,0 dns 11,7 3 5,7 1 0,0 2 3,0 3 5,7 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 5 10,0 4 8,0 6 11,7 7 13,0 dns 15,0 dns 15,0 28/05/13 Ingen

1 0,0 5 10,0 dns 11,7 2 3,0 4 8,0 3 5,7 1 0,0 2 3,0 5 10,0 3 5,7 8 14,0 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 4 8,0 6 11,7 7 13,0 dns 15,0 dns 15,0 04/06/13 Ingen

1 0,0 5 10,0 dns 11,7 2 3,0 4 8,0 3 5,7 1 0,0 2 3,0 4 8,0 3 5,7 dns 15,0 7 13,0 8 14,0 dns 15,0 5 10,0 6 11,7 dns 15,0 dns 15,0 dns 15,0 11/06/13 Ingen

1 0,0 5 10,0 dns 11,7 3 5,7 4 8,0 2 3,0 2 3,0 1 0,0 3 5,7 4 8,0 dns 15,0 10 16,0 5 10,0 6 11,7 7 13,0 8 14,0 9 15,0 dns 15,0 dns 15,0 18/06/13 Ingen

1 0,0 3 5,7 dns 11,7 2 3,0 dns 11,7 4 8,0 1 0,0 3 5,7 5 10,0 dns 11,7 dns 11,7 7 13,0 dns 11,7 dns 11,7 4 8,0 dns 11,7 6 11,7 2 3,0 dns 11,7 25/06/13 Ingen

Sommerpause

06/08/13

13/08/13

20/08/13

27/08/13

03/09/13

10/09/13

17/09/13

24/09/13
Point i alt
Placering 

dns = Ikke startet

dnf = Ikke fuldført

dsq = Diskvalifikation

6 7 138

79,1

10

79,5

9

73,0

11

112,7

12

108,0 116,7

3 4 5

13
53,1 91,1

3 7 5 64 12 9

Løb 2

Bem. Resultaterne er foreløbige

dns/dnf/dsq værdi rettes senere

8
112,4

1011
111,7 103,7

Hygge i klubhuset efter sejladsen d. 7. maj – mon Erik Jørs er ved at bestikke overdommer Tommy Christensen?
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• RO BALLONEN 

Hermed et lille indlæg til dig, der
måske endnu ikke vidste, du egentligt
gerne ville være roer.
Roafdelingen under Marstal Sejlklub

er livsbekræftende i sin natur. Roafde-
lingen udvider og udvikler sig konstant,
og i min egenskab af aktiv roer på 3.
sæson, vil jeg hermed prøve at for-
midle de glæder og oplevelser, man
personligt kan opleve sammen med
sine medroere i de slanke både.
Når man starter som roer, starter

man på landjorden. Her deltager man
sammen med andre nystartere på et
lille teoretisk kursus. Kurset kræver
ingen akademisk uddannelse, men
blot to ører, et syn og en interesse for
det nye.
Når man har fat i de nye fagudtryk,

der hører til bådene, kommer man »i
vandet« Dvs. man lærer, hvad de for-
skellige sæder og årer hedder, og
hvordan man kommer i båden. Det
hele foregår meget roligt, og når alle
føler sig klar til det, lægger vi fra og
derefter foregår selve det at lære at ro
i trygge rammer, nemlig i Det Lille Hav,
bag den skærmende mole.
Det tager lidt tid at få det fulde tag

på åren. Man skal følge den rytme roe-
ren, der sidder bagest – tagåren – sæt-
ter. Jeg forstår godt, hvorfor læreren
går så meget op i fagudtrykkene, når
man står på land, for det er nemlig
styrmanden der med de fagudtryk får

de to eller fire roer til at reagere helt
ens, så båden dels går frem, drejer, lig-
ger stille eller bakker. Jeg personligt
mener, det er en af de helt store glæ-
der. Det er skønt at mærke, at alle 
ved, hvad de skal, og at det er ved ens
og fælles indsats vi får båden til at ly-
stre. Her er der virkelig tale om team-
work, som det så smukt hedder på
dansk.
Når styrmanden skønner, at man

kan sætte sine årer, ro som bedst og
er sikker i fagudtrykkene, er man en
dag frigivet. At være frigivet betyder, at
man fra den dag frit kan møde op og ro
på de mange dage og tider roafdelin-
gen har arrangeret roning.
Hvorfor er det så dejligt at ro? Hvad

er grunden til, at fornøjelsen er så stor?
– Jo, hvis du kan lide at sidde ned, og
samtidigt kan motionere på en måde,
hvor alle muskler bliver brugt – hvis du
kan lide at snakke med andre menne-
sker og opleve det hele med havudsigt
og under åben himmel, så har du de
fleste gode grunde til at ro. Jeg tænkte
forleden på, at mange af os, der ikke
har en båd, ikke mere oplever indsej-
lingen til vores by som Marstal færge
har givet os gennem generationer. Er
du roer, ser du hver gang du ror, vores
by fra vandet, og det er, uanset vejret,
altid et berigende syn.
De erfarne roere passer på de nye.

Der er stor hjælpsomhed, opmuntring,

og godt humør. Vi er som roere afhæn-
gige af hinanden og oplevelserne deler
du med to eller fire andre. I den time
eller de timer en rotur tager, deles pri-
vatlivet, rygter, politik og tit bølger dis-
kussionen ombord mere end bølgerne
på havet.
Alle medbringer altid en vandflaske

med i båden, men flere har også frugt,
chokolade eller andet med. Når ordren
»Det er vel«, gives efter en længere ro-
distance, deler man ofte et eller andet
til gane og blodsukkeret. Ja, jeg har
såmænd ligget ude langs Drejet og ba-
lanceret med hjemmelavet æblekage,
flødeskum og kaffe, for det er nemlig
en anden del af rosporten; maden,
madpakkerne og termokanden.
Jeg ved ikke, om du ved, hvor man -

ge små øer, der findes rundt om i vort
moderlige hav, i denne del af øhavet?
Jeg har i hvert tilfælde fået udvidet min
øhorisont. At disse ø-minder tit blan-
des med mindet om noget spiseligt er
en kendsgerning. Ud over at være på
rotur til Strynø – med efterfølgende fro-
kost på mejeriet – har jeg været med til
overnatning på Skarø – med rødvin og
Jonny Reimar på den medsejlede cd-
spiller. Sammen med de andre roer har
jeg spist wienerbrød på Halmø, og
»nydt Dr. Nielsen« på Birkholm, svæl-
get i tynde pandekager med sirup på
Strynø Kalv, spist madpakken på Tril-
lerne, fortæret romkugler nedskyllet
med rødvin på Lang holm, og siddet på
diverse opdukne jomfru sandøer og
spist hjemmelavede roulader serveret
på mågestel.

Roere på en sommerdag på Bredningen og rundt Halmø – besætningen er Poul Haase til rors og ved årene er Ib Ras-
mussen, Anne Folting, Else Boye-Hansen og Raina Kiilian. Fotos af Jens Lindholm

Livet som roere i Marstal
Af ANNE FOLTING
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Vores langture har været præget af
en overordentlig planlægning bl.a. ud i
mad. Når vi har lagt fra ved vores fly-
debro ved roafdelingen har der ikke
været meget fribord på de smukke
træbåde. Turene har været præget af
spisning med få timers intervaller.
Hvordan det er lykkedes at sejle afsted
med så mange dele til det store kolde
bord er ufatteligt, når vi også tænker
på, at de smalle både også er lastet
med alt mellem sovegrej, førstehjælps-
kassen, badetøj, makeup og drikkelse.
Måske er disse bordets mange glæder
og spidsfindigheder en af kilderne til
roafdelingens store succes. Vi rører os,
vi griner og vi hygger, og hyggen om-
kring maden er jo altid forstærket, når
den nydes under åben himmel.
Måske tænker du på, om du over-

hovedet har tid til at gå til mere i din
fritid? Men som roer har du faktisk
mange muligheder for at passe en
rotur ind i en travl hverdag.
Der er fællesroning alle formiddage

kl. 10 undtagen søndag. Desuden er
der for de morgenfriske fællesroning
tirsdag og torsdag kl. 6.30. Det er ture,
hvor du får solen for opadgående og
ror midt i den stemme af stilhed, som
havet har på det tidspunkt af dagen.
Om mandagen er der fire faste hold,
der ror på hver deres tidspunkt, og et
hold om torsdagen.
Hvis disse dage og tidspunkter ikke

passer dig, kan du samle to eller fire
andre roere, og planlægge at ro, når du
og I vil. Det kræver bare, at en af jer er
»uddannet styrmand«, altså har gen-
nemgået en standard styrmandseksa-
men.
En sådan uddannelse foregår typisk

på en lørdag. Her gennemgås teori, og
derefter er der praktisk styrmandsskab
i bådene. Du kan sagtens være roer
uden et sådan bevis, men at tage be-
viset gør dig i stand til af og til at få
pause i roningen, fordi det da er dig,
der sidder og styrer båden og giver de
andre ordrerne.
Klubben planlægger hver sommer

langture. Her rejser roerne til f.eks.
Søn derborg, Schlesvig, København,
Fåborg osv. Og disse langture giver
mulighed for at se og ro i fremmede
farvande og nyde nogle dage i et godt
fælleskab.
Hvis du på en sommer præsterer at

ro 1000 km, får du af Dansk Rounion
tildelt en sølvåre – en lille sølvåre ud-
formet som en broche. Har du roet
1500 km får du en guldåre. De heldige
og seje damer, der har roet sig til en
sådan åre, har valgt at få et øsken i, og
bruger den da som et misundelses-
værdigt smykke om halsen.
Vinteren igennem, når vores både er

på land, går en skare af frivillige mands -

roere og sliber, lakerer og ordner alle
både og alt udstyr. Oven på vores
klubhus har vi vores klubværelse, også
kaldet Videnscentret. Her spiser disse
flittige sjæle hver torsdag formiddag
den kage eller frokost, som nogle lige
så flittige damer har lavet. Den første
torsdag i måneden vinteren igennem er
der fællesspisning, hvor nogle frivillige
roere (vi skiftes) laver mad til de andre.
Typisk kommer der til disse arrange-
menter mellem 30 og 40 roere.
Når rosæsonen starter, mødes vi

stadig den første torsdag i måneden,
men nu medbringer alle egen mad, og
så griller vi på de grillpladser, der er
omkring roafdelingen på havnen.

I det hele taget kan du måske nu
forstå, at du både kan kombinere mo-
tion og fællesskab. Måske er du kun
interesseret i at være på havet og få
motion? Og så er det det, du gør. Vi har
også medlemmer som ikke ror mere,
men som kun kommer til alle fællesar-
rangementerne .
Uanset, hvad du vælger, har vi nu 60

medlemmer, cirka otte er under 25 år,
og vi har denne sæson endnu seks nye
roere på vej – Skulle du vælge at slutte
dig til os, skal du vide, du er hjertelig
velkommen.
Roningen i Marstal er for alle (der

kan svømme) og husk: Romotion er
god motion.

Under overskriften »Ungdomsroere i
Marstal« blev der i årets første nummer
af Ballonen fortalt om den store udfor-
dring i at kunne tiltrække og fastholde
unge mennesker indefor rosporten –
ikke kun her på Ærø, men det samme
gælder for hele Danmark. Nu er vi så
heldige, at vi har fået tre medlemmer,
der endnu ikke er fyldt 21 år og derfor
har været med til at sænke gennem-
snitsalderen blandt romedlemmerne
betragteligt. Nadja, Anders og Laust er
begyndt at ro indenfor de sidste to år
og vil nu gøre en ekstra indsats for at
tiltrække flere unge mennesker til at
komme med ud og få del i de skønne
rooplevelser, vi alle længtes efter i vin-
ter-halvåret. Derfor blev der til vores
Åbent Hus arrangement udarbejdet 
en lækker plakat af Anders og Laust,
deres forældre blev involveret i at læg-
ge den sidste hånd på layout og tryk
og så fik vi produceret et 10-tal plaka-
ter. Disse blev opsat i det nyrenove -
rede udhængsskab ved mastehuset/
rohuset, på VUC, Navigations skolen,

SuperBrugsen, Biblioteket, Thiele og en
garageport i Havnegade. Annonce blev
indrykket i Ugeavisen og endelig blev
det aftalt, at der skulle serveres kaffe,
the og nybagte kager til arrangemen-
tet. Esther, Else, Else Marie, Kirsten
bagte og Winnie lavede flødeskum.
Vejret var med os og arrangementet
kunne afvikles i sol og med kaffe og
kager på den nye terrasse i Sejlklub-
ben.
Der kom en del nye navne på kandi-

datlisten, nærmere 9 stk hvoraf 4 ung-
domsroere. Fire af kandidaterne er
allerede frigivet efter ro-instruktion og
de øvrige fem er igang eller har aftalt
opstart af instruktionen. Vi håber her -
efter at kunne tælle op til 65 medlem-
mer i vores roafdeling.
Mange af vores erfarne roere var

mødt frem, så de kunne fortælle om
deres positive ro-oplevelser for de in-
tresserede, samtidigt var der mulighed
for at nyde de nybagte og velsma-
gende kager. En skøn eftermiddag ved
Sejlklubben.

Roafdelingens Åbent Hus
Af LEIF ØSTLUND
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Ærø Rundt 2013
Af RANDI ANDERSEN

I går var sidste lørdag inden Sankt
Hans, og tid til den årligt tilbageven-
dende sejlads Ærø Rundt. For mit eget
vedkommmende var det første gang
jeg deltog, og i virkeligheden er jeg slet
ikke lystsejler. Min erfaring på den
slags fartøjer begrænser sig til nogle få
dages sejltur for flere år siden, og så
har jeg været med som gast på meget
få tirsdagskapsejladser. Som nyud-
dannet navigatør og tidligere matros
på diverse sejlskibe ved jeg dog allige-
vel et eller andet om at begå sig på
havet, og håbede at kunne være lidt til
nytte under kapsejladsen. Skæbnen
ville dog at vi dagen før sejladsen
havde dimission på Navigationsskolen
med efterfølgende fest og hvad dertil
hører... Jeg var derfor en smule mær-
ket af dette, og burde måske bare
være blevet hjemme? I går blev i hvert
fald ikke første gang (og nok heller ikke
sidste) jeg kunne konstatere at tøm-
mermænd og søgang ikke ligefrem
fremmer undertegnedes arbejdsind-
sats.
Nå, men jeg havde allerede lovet

Marie at skrive om sejladsen, og skip-
per Allan regnede jo også med min

deltagelse, så afsted gik det ned til
MaXpress på bro 7. Inden afgang
kæmpede jeg noget med en rednings-
vest, vel vidende at jeg med et frisk ek-
samensbevis som skibsfører burde
kunne håndtere sådan en. Efter et par
minutters undersøgelse af sagen nå -
ede jeg til den konklusion at det ikke
var mine evner, men vesten den var gal
med. Allans anden gast, Rasmus skaf-
fede hurtigt en anden vest, som ikke
var defekt, og endelig kunne vi komme
afsted på lovlig vis. 
Starten gik før vi havde fået helt styr

over sagerne, og vi lagde derfor ikke
just ud med at ligge forrest i feltet. Til
gengæld havde vi så potentiale til at
overhale rigtig mange undervejs! Ru -
ten gik norden ud, gennem Mørkedy-
bet og mod Skjoldnæs på bagbord
halse. Vi overhalede nogle stykker, og
jeg faldt i søvn omkring Ærøskøbing.
Det næste jeg bemærkede var at vi
kom i modvind, da søerne plaskede op
på dækket, og lige ned i ansigtet på
mig! Da jeg så op kunne jeg konstatere
at vi havde nået Skjoldnæs, og snart
vendte vi atter snuden mod Marstal.
Jeg så heller ingenting fra Vitsø til Vejs-

næs, så detaljer om hvem der overha-
lede hvem hvornår og hvorfor må der-
for udelades af denne beretning. 
Jeg var vågen resten af turen, hvor

Allan og Rasmus ivrigt diskuterede
hvilket af Allan’s 3-4 forskellige forsejl
der var bedst egnet i den givne vind-
retning. Jeg selv er vant til den slags
skibe, hvor man slår sejl under i foråret,
og så bliver de siddende til slutningen
af sæsonen, så selvom jeg endelig var
vågen, var det svært at bidrage med
noget rigtig nyttigt. Men jeg nød vejret
og den friske luft, og glædede mig over
at se Ærø fra søsiden. Samtidig slog
tanken mig at det er utroligt at man kan
have det så godt og så dårligt på
samme tid – min hovedpine m.m. var
på ingen måde ved at fortage sig end -
nu, men det er altid skønt med en sejl-
tur. 
Vi kom godt i havn ved 15-tiden, og

efter en sandwich og en sodavand
smuttede jeg lige hjem et par timer og
fik mig en lur inden aftensmaden i ro-
klubben. Der var naturligvis præmieud-
deling til vinderne, og her blev jeg klar
over at det ikke bare gjaldt om at
komme først, men at ens placering i

Svesken, Solstrålen, Blue Star og Stoppenålen umiddelbart efter starten – kun de kække havde sat spiler... Foto: Jens Lind-
holm.
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kapsejladsen også afhænger af bådty-
pen. Man bliver altså tildelt bonus-
point, hvis man sejler hurtigt i en
langsom båd, og strafpoint hvis man
sejler langsomt i en hurtig båd, så vidt

jeg kunne forstå. Jeg er ikke rigtig klar
over hvilken placering vi selv fik, men
jeg glemmer dog ikke min egen place-
ring med øjnene lukket på kanten af
bådens luv side. 

Ærø Rundt 2013 
observeret fra dækket 
af Blue Star
Tekst og billede af TORBEN HOLM

Efter en nat med øsende regn og  vold-
som blæst, oprandt Ærø Rundt dagen;
den årlige madpakke-udflugt for sej-
lere fra Ærø og omegn.
Før fælles hyggeligt morgenbord i

Sejlklubben, skippermøde, tilrigning og
så ud på bølgen. Vinden var frisk fra
SV og starten gik kl. 9 – til den S-lige
grønne bøje i Mørkedybet var vinden
plat  og frisk. 
Nogle entusiastiske satte spiler, men

vi mere besindige tænkte på den ra-
vage det flyvende sejl kunne  forårsage
på de 1,5 sømil inden den atter skulle
bjærges. 
Feltet deltes omgående i to; 1; de

lange lette og 2; de lastede camping-
både. Rainbow 42’eren Flying A havde
en hård opbremsning, men fortsatte-
der var ikke meget vand i Ø-havet
denne morgen.
Ved 1. mærkerunding var der lidt tu-

mult; Solstrålen sejlede noget aggres-
sivt og den ellers så besindige Laurits

ÆRØ RUNDT 2013
Resultatliste

TAS=sømiletid for langsomste båd 776,8

CL Banelængde i sømil 33
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Løb 1 Folkebåd GO-ON Ebbe Andersen D 573 ÆSF 776,8 0 0 0 0 0

Folkebåd Sussi Peter Hvid D 711 ÆSF 776,8 5 58 33 21513 21513 5 58 33 1 1
Folkebåd Reliance Svend Hansen D 938 ÆSF 776,8 5 58 58 21538 21538 5 58 58 2 2

Løb 2 Polaris Drabant Blue StarTorben Holm Pd 206 ÆSF 695,4 5 55 23 21323 24009,2 6 40 9 2 10
Maxi Fenix Balu Michael Jensen 645 RSK 675,6 5 43 22 20602 23941,6 6 39 2 1 7
Spækhugger Solstrålen Laurits Nielsen D 57 ÆSF 664,2 5 56 31 21391 24730,6 6 52 11 3 13

Løb 3 X 79 Maxpress Allan J. Sydtoft DEN 325 ÆSF 631,2 5 41 31 20491 25295,8 7 1 36 2 16
Odder 22 Laurine Poul Odersborg DEN 3 Nyborg 626,2 5 16 15 18975 23944,8 6 39 5 1 8
Drabant 33 Vela Povl Madsen DEN 3083 ÆSF 624,4 5 42 18 20538 25567,2 7 6 7 3 17

Løb 4 Scampi 30 Oline Claus Grøftehauge S RSK 675,2 5 44 54 20694 24046,8 6 40 47 1 11
Ballad Svesken Søren Vestergaard D 673 ÆSF 650,8 5 50 9 21009 25167 6 59 27 3 14
Commander 31 Havgassen Morten Fahlen 55 RKS 649,8 6 3 51 21831 26022 7 13 42 4 18
Elvstrøm 95 Peti' Leif Kjær Nielsen 4024 RKS 645,4 5 38 32 20312 24648,2 6 50 48 2 12

Løb 5 BB 10 Nitten Jan Møller Jensen DEN 19 ÆSF 610,2 5 0 13 18013 23510,8 6 31 51 1 4
Ylva Stoppenålen Elisabeth Kristensen D 50 ÆSF 595,24 54 19 17659 23651,8 6 34 12 2 5
Molich 10 m Valdborg Lars Jepsen X D31 ÆSF 567,4 4 42 45 16965 23875,2 6 37 55 3 6

Løb 6 Drabant 38 Fuga Nicolai FriderichsenD 35 ÆSF 577,0 4 50 2 17402 23995,4 6 39 55 2 9
11. M. O.D Petrula Erik Jørs DEN 169 ÆSF 574,0 4 30 51 16251 22943,4 6 22 23 1 3
Rainbow 42 Flying A Anders Søndergaard DEN 42 Falsled 508,44 32 35 16355 25212,2 7 0 12 3 15

Løb 7 Ockelbo 19 Labonta Erik Poulsen OS 19 ÆSF 8 0 46
Møn 331, motorOline II Inger Svarer ÆSF
Vindø 50 Susva Jes C. Boye-Møller V 50 ÆSF 7 20 26

Sejltid
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Drabant 33 Vela Povl Madsen ÆSF 624,4 5 42 18 20538 25567,2 7 6 7 3 17

Løb 4 Scampi 30 Oline Claus Grøftehauge S RSK 675,2 5 44 54 20694 24046,8 6 40 47 1 11
Ballad Svesken Søren Vestergaard D 673 ÆSF 650,8 5 50 9 21009 25167 6 59 27 3 14
Commander 31 Havgassen Morten Fahlen 55 RKS 649,8 6 3 51 21831 26022 7 13 42 4 18
Elvstrøm 95 Peti' Leif Kjær Nielsen 4024 RKS 645,4 5 38 32 20312 24648,2 6 50 48 2 12

Løb 5 BB 10 Nitten Jan Møller Jensen DEN 19 ÆSF 610,2 5 0 13 18013 23510,8 6 31 51 1 4
Ylva Stoppenålen Elisabeth Kristensen D 50 ÆSF 595,24 54 19 17659 23651,8 6 34 12 2 5
Molich 10 m Valdborg Lars Jepsen X D31 ÆSF 567,4 4 42 45 16965 23875,2 6 37 55 3 6

Løb 6 Drabant 38 Fuga Nicolai FriderichsenD 35 ÆSF 577,0 4 50 2 17402 23995,4 6 39 55 2 9
11. M. O.D Petrula Erik Jørs DEN 169 ÆSF 574,0 4 30 51 16251 22943,4 6 22 23 1 3
Rainbow 42 Flying A Anders Søndergaard DEN 42 Falsled 508,44 32 35 16355 25212,2 7 0 12 3 15

Løb 7 Ockelbo 19 Labonta Erik Poulsen OS 19 ÆSF 8 0 46
Oline II Inger Svarer ÆSF

Vindø 50 Susva Jes C. Boye-Møller V 50 ÆSF 7 20 26

Ærø Rundt - Resultatliste

Folkebåden Reliance fik både en andenplads i deres løb og overalt – John udtæn-
ker taktikken. Foto: Jens Lindholm.
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forsvarede sig senere med, at storskø-
det var viklet  rundt om  rorpinden og
de ikke kunne styre. 
Godt på vej i Mørkedybet konstate-

rede nogen, at de var langt uden for
den afmærkede rende, så de søgte
straks ind i renden, hvilket gav anled-
ning til mere kaos. Vi forblev ude på
det »lave« idet vi stolede på Søren V.,
som stikker 10 cm. mere end Blue
Star. 
Fra det nordlige Mørkedyb gik det

med en foran-for-tværs til Skjoldnæs –
vi krydsede den intensive færgerute
mellem Ærøskøbing og Svendborg
uden  problemer. Der skete nogle små
forskydninger i felt 2, som vi kunne
observere. Felt 1 var  under kimnings-
højde. 
Ved Skjoldnæs var vinden som van-

lig anderledes og ikke mindst bølgerne
– de var høje og spidse. Vi havde  nær-
mest en bidevind ned langs øen.
Den ene båd i  vores løb var på be-

klagelige vis allerede inden Mørkedy-
bet  kommet foran os, og det forspring
øgede han – den anden holdt vi med
sikker taktik  noget bag os, og den fjer -
de startede ikke.
Vel forbi Vejsnæs satte vi spileren og

kanede mod Sø-ballonen – her be-
gyndte minsandten solen at kigge
frem. Det sidste stykke ind til måltag-
ning gik også let – en god og nem Ærø
Rundt, men med nogle spændingsmo-
menter og konkurrence. En ny person-
lig rekord på under 6 timer rundt om
øen og kun en stagvending; næsten for
let.
Blot en skam vi ikke var mere end

20 både – der er plads til mange flere
derude på vandet. 
Dagen afsluttedes med grill-party og

præmieoverrækkelse.
Nu har vi noget at snakke om det

næste år…

Grill bill – sultne sejlere flokkes om gril-
len.

Jeg mødte en havfrue i Svendborg - på
siden af døren og bag rattet i en lille
Volvo V40; hun spurgte til kapsejlads-
beretning fra Tåsinge Rundt, som vi
netop var på vej til.
Petrulla har i forårssæsonen delta-

get i Tåsinge Rundt fra Svendborg, Fyn
Rundt fra Bogense, Als Rundt fra Søn-
derborg og sidst Ærø Rundt - udover
tirsdagssejladserne, som vi dog først
kom i gang med over midten af maj.
Det har været herlige sejladser og er
man inde i rumlen er det næsten mær-
keligt med en weekend uden sejlads. 
Først Tåsinge Rundt i frisk vejr - vi

var fire mand; Michael fra Rudkøbing,
Petra, Frederik og mig. Vi gik ud over
Lunkebugten, først med stormspiler og
bevarede den til Joenseprikken; her
skulle vi nok have sat den store ved
indgangen til Rudkøbingløbet, men
fuld kontrol over den lille spiler var
trygt. Petra styrede hele vejen og dren-
gene bommede og halede i sejlene. Vi
vandt vores løb over Ylva og Scankap
m.fl. og blev nr. 5 overalt efter tre folke-
både og en Melges 24.
Weekenden efter Fyn Rundt i lettere

vinde og der var vi ombord; Ib Monrad,
Ibs bror Jonas, Morten Tæk, Peter
Lundtang og jeg. Passagen af Lillebælt
i modstrøm og friske kastevinde var
spændende. Vi lå side om side med
flere store både og skulle hele tiden
passe på ikke at skære ukontrolleret
op og ind i siden på dem, men det lyk-
kedes på trods af lejlighedsvise acce-

lerationer og fart over 12 knob mo-
mentvis. Vi havde en rigtig god sejlads
rundt med målgang efter 29 timer -
noget mere end vores Petrulla rekord
på godt 19 timer. Vi hang lidt i et vind-
hul syd for Sprogø om morgenen, men
var ellers med helt fremme. Spæn-
dende, også nord for Fyn med meget
tynd luft og flere vindhuller. De største
både nåede ikke at opleve de lette
vinde og vandt da også overalt ved at
besætte de første mange pladser. Vi
endte som toer i vores løb og sekser i
vores gruppe - overalt nr. 44 ud af små
300 startende og efter 138 sømils sej-
lads. Vi havde en spændende konkur-
rent vi stak fra, så stak han fra os osv.,
det kørte hele vejen rundt, og en tredje
konkurrent vi havde distanceret bety-
deligt kom så op med luft bagfra til al-
lersidst og vandt vores løb – det er det
fascinerende ved distancesejladserne;
pludselig er terningerne kastet på ny
og alt åbent.
Als Rundt så vi (Morten Tæk, Ib

Mon rad, Peter Lundtang og jeg) frem
til pga. festen med ringriderpølser og
revelsben på grill efter sejladsen. Det
var frisk vind hele vejen, først spiler til
Pøls Rev, hvor vi førte vor start, siden
kryds til nord om Als og så spiler til
Sønderborg. Vi gik under land pga.
modstrøm i Lillebælt og vandt yderli-
gere, men tabte så vores bagstag, så
forstaget ikke kunne holdes tot på
krydset. Det medførte nogen uro om-
bord og fald i koncentrationen, og vi

blev sat af vores nærmeste konkurrent;
en Juwel 34, men vi holdt dog vores
førsteplads i løbet og en god overalt
placering som nr. 12 med en gennem-
snitshastighed på knap seks sømil i
timen for den 46 sømil lange sejlads.
Til sejladsen mødte vi Anna Grube, der
deltog i sin CB66, en jollelignende køl-
båd med sænkekøl. 
Til slut Ærø Rundt, med Søren Sejl-

mager, Stig Betjent og Sørens søn
Mats, og hvor mange af jer var med.
Rigtig frisk sejlads og hurtig, vi kom
rundt på 4 ½ time - jeg ved ikke hvad
rekorden er Ærø Rundt, men det må
være der omkring. To lange stræk for -
an for tværs og så en planer med spi-
ler hjem over Drejbugten. Et kryds den
modsatte vej og flyvesejlssejlads på de
to lange ben ville vi dog have foretruk-
ket – men under alle omstændigheder
en super sejlads. Folkebådene vandt,
vi kom på tredjepladsen overalt, så det
var afslutningen på en stor forårssæ-
son.
Efteråret byder på Classic Week med

Mogens i Knarren, Ø-havet Rundt, Rud -
købing sejlads og hen i slutningen af
september/først i oktober er der to sej-
ladser på Øresund, som vi vil se om vi
kan tage os sammen til i år. 
Håber at se flere Ærø-både til di-

stancesejladserne til efteråret, for er
man først af sted er det herligt og eva-
lueringerne efter sejladserne ikke at
forglemme.

Med sejlerhilsen fra Erik Jørs

Jeg mødte en havfrue i Svendborg 
– om forårets distancesejladser!

STØT VORE ANNONCØRER – de støtter os!
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Ungdommens kilde befinder sig da
et sted under havet, ikk’?
Af CHRISTINA KJERULLF

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

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

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

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

I denne udgave af Stafetten præsenteres I for
Christina Kjerulff’s dejlige historie om hvordan
en tilværelse som roer kan starte nærmest ved
en tilfældighed og ende som et livslangt kærlig-
hedsforhold – vekslende mellem uskyldige ven-
indeture, barske oplevelser med en grum Kong
Netpun, en noget alternativ proteinrig kost til
ungdomsroerne, behårede mænd, farlige flyve-
fisk, makeup kurser, seriøs træning og meget,
meget andet godt!

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

LAURA LYNGE
Næste skribent er uddannet skibsfører fra MARNAV og sejler som 1. styr-
mand i Lauritzens Offshore Service – Laura er sejlerpige til fingerspidserne
og har en fortid som bådsmand på skonnerten Activ og har også sejlet en
del ture med Havhingsten. Derudover er det blevet til nogle ture i eget
(stål)skib og senest i samleveren Steffen Bachs Bianca 28.

Laura er tidligere redaktør på MARNAVs skoleblad Sirius, så vi er sikret en
velskreven og underholdende historie om det så bliver om de vilde vover i
vikingernes fodspor eller de første erfaringer med et skib, der er »rørt op i
en spand«.

Det var tilbage i 1990 – jeg var lige fyldt
12 år og Mette O. spurgte en dag efter
skole om jeg ikke ville med i Roklub-
ben. Konceptets essens var ret fjernt
for mig og jeg tror hun så tvivlen i mine
øjne, så mine forældre blev konsulte-
ret og der blev givet behørigt tilsagn
om at overlade mig i klubbens vare-
tægt.
Det skulle vise sig at blive begyndel-

sen på et livslangt kærlighedsforhold
til det at bevæge sig for egen kraft på
og i vandet – for den fredfyldte klukken
under robådens skrog, den taktfaste
skodden med årerne og forståelsen for
at være i samme båd med andre men-
nesker er til stadighed kilde til lykke.
I roklubben var der også kajakker og

scullere som hyppigt blev afprøvet,
men det var nu robådene jeg bedst
kunne li’ at tage af sted med. Dels var
der indbyggede pauser – skarpt hvert
20. minut og turene til »det gule hus«
og »Fornæs Fyr« var fredsommelige.
Teenage-tøserne i bådende snakkede
derudaf, som hunkøn i alle aldre nu en-
gang gør. Og vores mandlige træner,

må ha’ tænkt sit, som de nu gør.
I klubben var der et indendørs ro-

bassin, hvor vandet cirkulerede i en
grav under gulvet. Så var der også et
stort værksted og selvfølgelig bådhal-
len. Derudover var der sauna og også
en ind- og udskrivningspult hvor man
præcist skrev tur-længde og forven-
tede ankomsttider på et båd-kort. Der
var ingen mobiltelefoner dengang, så
det var en betroet sag, sådan at få lov
at skrive på kortene. Ovenpå i klubben
fandtes omklædningen samt et stort
køkken og stue med terrasse på
1.salen. Det var et spændende sted.
Mændene var store og muskuløse. Jeg
kan huske at jeg var imponeret over
hvor store næver de havde og deres
børste-agtige hår på armene. De lug-
tede af svejserøg og cigaretter og de
sagde ikke så meget. Damerne gik
rundt og holdte orden og sørgede for
der altid var toastbrød og vasket op.
De sladrede og grinede og holdte styr
på os unge piger. Det var som en lille
by i byen. Alle havde deres pladser og
funktioner og sammenholdet var der.

Som kanin blev der taget hånd om
eén. Jeg var høj og ranglet, gik med
briller og havde bøjle – det må ha’ set
ud som om jeg kunne knække midt
over, når jeg sad dér og hev i åren, men
jeg blev dog frigivet og slutteligt døbt
af Kong Neptun, som man jo skulle.
Det foregik ved først og fremmest en
annonce i Grenå-bladet, som Simon
fra min klasses far havde. Så kom der
ca. 300 blodtørstige jyder, der stod der
på kajen og hujede, som spaniere til
tyrefægtning. Jo, det var et stort arran-
gement, med store billeder i avisen. 14
dage inden det hele løb af stabelen var
der tur til stranden, hvor tangklumper
blev opsamlet og siden iblandet ta-
petklister og farve. På dagen blev klub-
bens ungersvende – jeg husker Dan,
Bo, Jesper, Claus, Finn og Søren –
klædt ud i store sække, med sovseku-
lør på armene og med træ-kroner på
hovedet.
Kaninerne blev udklædt med ører og
indfanget til skue på kajen. Nogen
gjorde sig svære anstrengelser for at
slippe, men horderne af spændte iagt-
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tagere var uigennemtrængelige – alle
flugtforsøg var forgæves, og placeret
under fiskegarnet blev vi alle – klar til
dåb. En robåd kom til syne og en pragt-
fuld mandlig galionsfigur prydede det
lille fartøj. Det var Kong Neptun, der
ankom fra havs for at forrette vores
indtræden i de fuldbårne roeres ræk-
ker. Han havde en endnu større træ-
krone på (sammensat af små drivtøm -
mergrene), en stor mørk dragt, brunt
ansigt bag skægget og med en stor
kongestav og en plade med dåbsskrif-
ten i hånden. Han indtog pladsen på
en tømmerflåde placeret midt i indu-
stribassinet, med de mange små broer
og forskudte kajarealer omkring sig.
Området ligesom sitrede af spænding
og vi var ved at dø af frygt.
En efter en blev vi sejlet til tømmer-

flåden. På den var placeret en gabe-
stok, en vip-bar bænk og mange tøn -
der med tang og nyligt indsamlede
vandmænd. En del af dem fik man i
bukserne, når man stod der i gabe-
stokken. Nedtvungen på bænken blev
tapet-klister-tang-massen med en me-
get ufølsom hånd gnubbet på vores
små legemer og til sidst fungerede vip-
pebænken som vandrutschebane, når

Kong Neptuns svende sendte os i bal-
jen.
Så var det overstået og man var nu

officielt sødygtig, for kunne man klare
det, kunne man også klare Kattegats
bølger.
De kunne rejse sig på få minutter og

nå højder, så man end ikke kunne se
hinandens roterende åreblade i kajak-
kerne mellem dem. Jo, der blev roet
med vest i kajakkerne – altid. I robå-
dene var der ingen krav om det, for der
skulle vi træne til konkurrencer og så
ville vesten være i vejen og dertil op-
hede os af vores anstrengelser.
Vi var til regatta i Ålborg nogle gan -

ge. Første gang roede vi med svidende
nederlag til følge, men vi havde det
sjovt. Ålborgs roklubber lå side om
side, og festen var som en miniudgave
af Roskilde Festival kan jeg se nu. Ro-
ningen fungerede som musikken og el-
lers bare druk og masser af ballade.
Det var en god måde at blive introdu-
ceret til det at gå i byen på. Vi kom
under behørig vejledning i make up-
lægning. Nogle andre end vores foræl-
dre, som vi selvfølgelig ikke gad lytte
til, fortalte os om hvordan man ligesom
skal gebærde sig i nattelivet og så var

der tilpas løse tøjler til at vi fik en or-
dentlig fest uden at komme til skade.
Vi blev derefter, på trods af nederlaget,
ret glade for idéen med at komme til
Ålborg igen og begyndte at tage træ-
ningen lidt mere seriøst. Teknikker blev
gennemgået, træningspas gennemført
og Mette Bloch som dengang var stor
stjerne holdt foredrag i klubben. Der
var kort sagt skiftet ambitionsniveau 
til den store klinge, men ak nej, jeg 
har ingen medaljer fra egne ro-præ-
stationer i Ålborg i mine kælderkasser.
Fik engang 1.plads som cox for en
herre-toer inrigger. De var sgu også ret
seje.
I kølvandet på Mette Blochs inter -

nationale succes voksede skaren af
ungdomsroere og vi tog til regatta på
Silke borgsøerne. Her var resultaterne
lige så udeblivende som i Limfjorden,
men festen lige så god og oplevelsen
blev krydret med kapløbet imellem to
8-årers outriggere. Mandskaberne måt-
te dog i kampens hede forlade far -
tøjerne, da en større motorbåds hæk-
bølger truede med at knække letvægt-
bådenes fine skrog. Ret fascinerende
syn: 18 mand, der opdager hvor lidt
opdrift der egentligt er i ferskvand,
samtidig med at de fastbundne årer
livligt svinger om ørerne på dem og de
klart tænkendes arme med øsekarrene
for enden pisker over rælingen. Slår
man »panik« op i ordbogen, så...
Mindre dramatiske var vores lang-

ture. Der var godt nok 20% med tæger
et eller andet sted på kroppen om mor-
genen, når man havde sovet i bivuak
telt, men solen skinnede og vi sang og
spiste bolsjer i bådene – og kødsovs
med små sorte biller til aftensmad – de
var overalt omkring os – proteiner
sagde de voksne… Frydeligt er det jo
sådan at være på vandet. Vi var på tur
til Jernhatten og roede også gennem
Gudenåen en sommeruge et år. Jo,
dannelse, det var det – og det var der
brug for! Under himlens blå og på bøl-
gen blå er man underlagt naturens
luner. Man lærte os, som teenagere i
Roklubben, at tage tingene som de
kommer, løse et problem af gangen,
ikke at give op og at arbejde sam-
men... Meget brugbare kompetencer
som jeg ikke kunne lære den sande
betydning og værdi af i skolen.
Det var fuldstændige uvurderlige år

for mig, ser jeg i bakspejlet.
Da jeg boede på Madeira var det

også på havet at jeg fandt størst ro og
hvor hjemlængsel og hverdagens tri-
vialiteter blev på land. Det samme da
jeg boede i København og nu også her
på Ærø. Det giver mig anledning til at
konkludere at robådene og -klubberne
et vedblivende åndehul, der venter på
at skænke mig den næste omgang
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(riga)balsam. Nogle gange længe imel-
lem, men dog kommer jeg afsted
iblandt! Og denne tilgang til det at
være på havet gælder nok også for dig
som sidder og læser. Det er næsten
utænkeligt at det ikke er i havet at ung-
dommens kilde befinder sig et sted,
ikke?
Jeg tænker at Ærø’s rofarvande er

de bedste der er. Her kan man ro i
mange retninger, vandet er lunt og lavt,
der rejser sig meget sjældent bølger og
de bliver ikke høje og mængden af mo-
torbåds-bøller er minimal. Derudover
er der ingen flyvefisk, der pludseligt
opskræmte og i vild flugt svæver, med
deres stive og skarpe finner, om ørerne
på én når man er på tur. Det oplevede
jeg på Atlanterhavet i kajak. Min ro-
makker var engang blevet ramt – og
hans ansigt bar stadig ar som bevis.
Mindre eksotisk end flyvefisk er det jo
her – og alligevel skorter det ikke på
møder med havets beboere i Øhavet.
Det er et overflødighedshorn af god-
hed og rare oplevelser og ditto menne-
sker der venter derude. 

God rosæson til alle – glæder mig til vi
ses derude på et tidspunkt!
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2013/2014

BAGSIDEFOTO

B

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

Sidste aftenkapsejlads i forsæsonen blev afviklet d. 25. juni med deltagelse af 11 både og i særdeles frisk vejr. Redaktøren
havde været så heldig, at få sig en gasteplads hos Erik Jørs ombord på 11-meteren Petrulla, og sikke en oplevelse! Det tog
45 minutter fra vi passerede startlinjen og til vi gik i mål. På spilerbenet loggede vi til tider over 14 knob, så det var bare med
at holde sig fast og lytte godt efter skippers sindige instrukser – heldigvis bevarer Erik det rolige overblik trods tilstedevæ-
relsen af et par nye gaster. Tak for det – og tak for en fantastisk tur. Læs mere om Erik Jørs’ bedrifter på side 20. – Efterårs-
sæsonen starter d. 6. august og byder på endnu otte aftenkapsejladser – vi ses derude. (Foto: Laurits Nielsen).


