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Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt!
Mange berømtheder »gæstede« vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer (i skikkelse af Tommy
Christenden) og hans smukke Tyroler-piger fremkaldte stående bifald og fællessang.
Foto: Lilian Stubbe.
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Formanden har ordet
Af LARS KJELDGAARD
Formanden har ordet
Som nyvalgt formand for Marstal Sejlklub vil jeg starte med, at fortælle lidt om mig selv. Jeg er 45 år gammel og uddannet skibsfører på
Marstal Navigationsskole, og sejler til daglig i rederiet Svitzer. Jeg er
gift med Lone og vi har tre drenge, hvoraf Rasmus sejler optimistjolle.
Vi har haft båd siden 2003, og har kommet i sejlklubben lige siden. I
de sidste fem år har jeg været mere aktiv i sejlklubben. Først tre år i
optimistudvalget og de sidste to år som næstformand i sejlklubben.
Generalforsamlingen er vel overstået og vi siger tak til Michael Hansen for hans indsats de sidste syv år. Samtidig siger vi velkommen til
den nye næstformand Tommy Christensen. Tommy er et kendt ansigt
på havnen, da han tidligere har været formand for Marstal Sejlklub i
11 år.
Jeg er sikker på, at vi i bestyrelsen udgør et godt team, da den består
af henholdsvis nye, og gamle medlemmer. Vi skal gøre vores bedste
for at tilfredsstille sejlklubbens medlemmer, så kære medlemmer kom
endelig med jeres forslag.
Jeg vil lige minde jer om, at den gamle garage er lavet om til et værksted, som er tilgængelig for alle. Nøglen kan fås hos mig mod et depositum på 50 kr. Denne nøgle giver samtidig adgang til sejlklubbens
sejlerrum, hvor man kan sidde og hygge sig.
I løbet af sommeren vil der være en del arrangementer; bl.a. kommer
Danske Tursejlere i perioden 30. maj – 1. juni, og i pinsen samles Foreningen for Langturssejlere i Marstal. I denne forbindelse søger vi frivillige, som kunne tænke sig at give en hånd med.
Interesserede bedes henvende sig til mig på tlf. 62 53 26 24
Og med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god sejlersæson.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
(Formandsposten ledig),
Elisabet Kristensen,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, Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
(Formandsposten ledig),
Anne Stjernholm, Joan Meirum, Helle Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14,
Lars Madsen, Anker Hermansen, Louis Thomsen.
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:
Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.
Fundraiser:
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.
reberbanen20@mail.dkl
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Generalforsamling 2014
Af MARIE KREUTER
Lørdag d. 8. februar kl. 15.30 afholdte
Marstal Sejlklub den ordinære generalforsamling i klubhuset for ca. 55 fremmødte medlemmer. Sædvanen tro blev
Søren Vestergaard valgt som dirigent
inden formanden, ro-afdelingen og ungdomsudvalget aflagde deres respektive beretninger for 2013 – disse kan
læses på vor hjemmeside: www.marstalsejlklub.dk
Efterfølgende fremlagde kasserer
Jens Lindholm regnskabet for 2013 og
kontingentet for 2014 blev fastlagt –
baseret på sejlklubbens velfunderede
økonomi blev uændrede kontingentsatser vedtaget.
Dernæst fulgte valg af henholdsvis
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
og revisorer – alle var villige til genvalg
undtagen formand Michael Hansen.
Der opstillede kun en kandidat; nemlig Tommy Christensen, som dermed
endte i bestyrelsen uden postyr – ved
den efterfølgende konstituering blev
Lars Kjeldgaard »forfremmet« fra
næstformand til formand, og Tommy
Christensen blev næstformand. Øvrige
poster er uændret.
Besættelse af udvalgsposter viste

sig (igen) at være et smertensbarn;
såvel Festudvalget som Optimist-/juniorudvalget er fortsat uden formænd
og desværre også tyndt besat hvad
angår antallet af menige medlemmer –
ligeledes mangler Parkudvalget assistenter. Ganske få yder en kæmpe
indsats og bestyrelsen opfordrede derfor indtrængende til, at medlemmerne
MELDER SIG UNDER FANERNE OG
ER MED TIL AT GØRE EN FORSKEL I
FORENINGEN!
Efterfølgende blev forsamlingen,
under eventuelt, af Søren Vestergaard
og Marie Kreuter præsenteret for et
debatoplæg vedrørende en ny struktur
for foreningen – oplægget afstedkom
igen en snak om fordele, ulemper og
omkostninger ved en indmeldelse i
Dansk Sejlunion.
Dernæst blev ordet givet frit og en
god diskussion fulgte, hvor bl.a. Sejlklubbens manglende repræsentation i
Folkeoplysningsudvalget blev diskuteret og en løsning forsøgt fundet – bestyrelsen lovede at problemstillingen
ville have deres bevågenhed.
Der var også en bemærkning om flydebroernes dårlige stand, som udgør

GAVER 2013
(note 2 i regnskabet)
SuperBrugsen . . . . . . . . 3.000 kr.
Ærø Harmonika Festival 14.000 kr.
SR-Electric . . . . . . . . . . 6.000 kr.
et problem for såvel roerne som jollesejlerne. Pladsen, dens lidt »bløde«
belægning samt strøm gav også basis
for snak om forbedringer og muligheder.
En af de fremmødte påpegede at
masteteltet var i dårlig stand efter de
store efterårsstorme – bestyrelsen var
ikke vidende om skaderne og det afledte lidt frustration over, at man bare
havde »ladet stå til« indtil generalforsamlingen i stedet for at kontakte relevante parter. Bestyrelsen henviste til
telefonlisten i Ballonen – og til folks
velvilje fremover.
Afslutningsvis tog Jan Møller ordet
og takkede bl.a. den afgående formand og dennes hustru for deres store
indsats i såvel bestyrelsen som ved arrangementer – der blev uddelt erkendtligheder og klapsalver, hvorefter Michael igen overtog ordet og – med det
traditionelle trefoldige leve – erklærede
generalforsamlingen for tilendebragt.
Forsamlingen fortsatte dog med
evaluering, småsnak og hygge mens

Jan Møller takker Marianne og Michael for den store indsats – Marianne fik en flot buket blomster mens Michael måtte
»nøjes« med et par flasker vin. Foto: Marie Kreuter.
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bestyrelsen trak sig tilbage for at konstituere sig – samtidig bredte der sig
en dejlig duft af gule ærter, som havde simret hele dagen. Frivillige havde

stået for tilberedning af maden og som
debatteret på generalforsamlingen bliver det den fremtidige løsning på arrangementer; altså interesserede teg-
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Debatoplægget til ny struktur for vores klub, hvor de meget forskellige interesseområder kunne varetages af selvstændige
underafdelinger. Ideen var afstedkommet af et stort ønske om indmeldelse i Dansk Sejlunion.
De fremmødte medlemmer viste dog stor og positiv interesse for at bevare en samlet og stærk »storklub« – fra salen blev
Søren og Marie lovet at der til næste generalforsamling ville blive stillet et konkret forslag om indmeldelse i Dansk Sejlunion.
Layout af Søren Vestergaard.
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Årets første bestyrelsesmøder
Af MARIE KREUTER i samarbejde med LARS KJELDGAARD og STEFFEN BACH
Den opmærksomme læser vil have noteret sig, at kalenderen på bagsiden er udvidet med samtlige af 2014’s planlagte bestyrelsesmøder – den grundige (langtids)planlægning skyldes dels vores nye formands arbejde på søen og
dels et ønske fra bestyrelsen om flere input/idéer fra medlemmer således at man fremover kan sende en mail eller
ringe, hvis man ønsker et emne behandlet på bestyrelsesmøderne. F.eks. er Peter Hviid’s debatoplæg (se andetsteds
i bladet) blevet vendt på møderne, og bestyrelsen vil forsøge om det store engagement kan omsættes til en udvalgspost eftersom sejlklubben i den grad mangler udvalgsmedlemmer, tovholdere og hjælpere til diverse arrangementer.
2013 afsluttedes med et bestyrelsesmøde d. 10. december, hvor der også blev serveret en lækker julefrokost leveret fra SuperBrugsen – det er ikke lutter hårdt arbejde at
sidde i bestyrelsen!
2014 blev kickstartet med et hurtigt og koncentreret bestyrelsesmøde d. 9. januar, hvor der kun var et emne på
dagsordenen – nemlig en behandling af en henvendelse fra
Danske Tursejlere vedrørende afvikling af træf i Marstal. Der
var bred enighed om at det var en god chance for Sejlklubben, så vi skal være værtsklub d. 30. maj til 1. juni. I den forbindelse søges 10-12 frivillige til at sørge godt for vores
100-130 gæster (servering af morgenmad, logistik, borddækning, bemanding af baren etc.). Henvendelse til formanden.
D. 6. februar – lige umiddelbart inden generalforsamlingen – blev endnu et bestyrelsesmøde afviklet og her blev
gennemgået afvikling af generalforsamling; dagsordenen,
indkomne forslag og selvfølgelig forplejning.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fulgte op med et bestyrelsesmøde d. 13.
februar, hvor der var lejlighed til at få hilst på de nye medlemmer af bestyrelsen og lavet »vagtoverlevering«. Derfor
var dagsordenen omfattende og mødet usædvanligt langt,
men også givtigt.
Der blev brugt en del energi på at diskutere bestyrelsens
mål og vision for de kommende par år og hvordan man
bedst og nemmest kunne forestå bestyrelsesarbejdet med
en formand, der er til søs halvdelen af året – der var bred forståelse og villighed til at afvikle møder etc. efter Lars’s vagtplan.
Ligeledes vil man fremover forsøge at involvere bestyrelsessuppleanterne lidt mere i det daglige arbejde for at aflaste især de erhvervsaktive bestyrelsesmedlemmer.
Highlights fra bestyrelsesmøderne:
• En hjertestarter har længe været et ønske fra bestyrelsens
side, med desværre ønsker kommunen ikke at finansiere
en sådan – med de mange besøgende/gæstesejlere finder
bestyrelsen det dog stadig nødvendigt med en hjertestarter f.eks. placeret ud for sejlerstuen, så Keld er i gang med
at ansøge Tryg Fonden om midler.
• Nøgler til garagen og sejlerstuen kan fremover handles
hos Lars.
• Som en glædelig bonus har Evan Søndergaard henvendt
sig og tilbudt at assistere med garagebyggeriet, der har
været sat lidt i bero efter Tommy’s noget uheldige hjemtur
fra sommerfesten… Der vil også blive sørget for et aflagt
køleskab til garagen til opbevaring af benzin til følgebåde
– dette for at undgå lugtgener.
• Oprydningsdagen i forbindelse med standerhejsningen
blev planlagt i hovedtræk – især blev de kaotiske tilstande

•

•

•

•

i masteteltet drøftet, og der skal udtænkes et bedre
(reol)system til opbevaring af joller, evt. i forbindelse med
at en af mastereolerne rykkes tilbage til masteskuret. Havemøbler vil også få en overhaling ligesom, der skal ryddes op i de gamle joller på nordsiden af klubhuset og
andre forefaldende opgaver.
Sejlerstuen/bestyrelseslokalet trænger til at blive gjort
mere brugervenlig og indbydende – forskellige løsningsforslag blev diskuteret og i første omgang vil rummet blive
ryddet op i forbindelse med oprydningsdagen. Ligeledes
vil der blive henstillet til fremtidige lejere af klubhuset, at
overskydende borde og stole ikke bare bliver mast ind i
vores sejlerstue.
Standerhejsningen blev diskuteret i grove træk – som en
særdeles behagelig overraskelse har Nis og Birte Kørner
tilbudt at stå som arrangører af arrangementet – dette blev
naturligvis accepteret med glæde! Elisabet og juniorafdelingen vil stå for merchandise og som noget nyt vil man
forsøge sig med et »stumpemarked« i år.
Som det måske blev bemærket til generalforsamlingen,
så stod der fire nye toiletter i forhallen – generelt trænger
toiletrummene til en opgradering og der arbejdes på at
finde en god og billig løsning.
Harmonikaforeningen har henvendt sig til bestyrelsen for
at få reduceret lejen af klubhus, roafdeling og pladsen i
forbindelse med den årlige Harmonikafestival – Sejlklubben vil naturligvis gerne hjælpe foreningen tilbage på fode
og forslaget blev accepteret.

K
S
U
H
det er gratis
at skifte til os*
RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

Så er kursen sat...
* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.
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Tanker om Marstal Sejklub
Af PETER HVIID
Da vi valgte at slå os ned i Marstal, var
sejlklubben en medvirkende årsag.
Specielt syntes jeg, det var positivt, at
der var mulighed for at sejle aftenmatch. I de 10 år vi nu har været her,
har vi da også været glade for sejlklubben og da nu Søren Vestergaard på vor
generalforsamling med et indlæg om
en ny struktur for sejlklubben lagde op
til debat, vil jeg gerne følge op med
nogle forslag til klubbens fremtid.
Sjælen i en sejlklub skal bestå af en
række aktiviteter og servicetilbud til
sejlerne. Normalt vil det være: aftenmatch, optimistafdeling, ungdomsafdeling og sejlerskole der tiltrækker
medlemmer.
Tursejlads må ikke glemmes, men
det er ikke den, der nødvendiggør et
medlemskab af en sejlklub. Nogle tursejlere vil måske synes, at de betaler
for noget, de ikke har brug for, men de
vil for det meste være tiltrukket af den
aktivitet, der er omkring klubben og
deltage i det sociale liv, der automatisk
opstår omkring aktiviteterne.

Lad mig komme med
nogle forslag til mere aktivitet
i klubben.
Dansk Sejlunion
Selvfølgelig skal klubben slutte op om
Dansk Sejlunion. Unioner er jo til for os
sejlere og der kan vi hente inspiration.
Vi kan gøre brug af konsulentbistand,
vi kan få anvisninger på, hvordan man
driver ungdomsafdeling og vi kan få
hjælp til rentefri lån til vore aktiviteter.
At så unionen sover lidt en gang i mellem er en anden sag (her tænker jeg på
lystbådsafgiften, der lige er steget med
34%). Vi kan selv hjælpe med til at
gøre Dansk Sejlunion bedre.
Aftenmatcherne
Der var 19 både med sidste år og
der er nok 19 forskellige meninger. Her
kommer min. De afgørende faktorer i
en kapsejlads er starten og krydset.
Det er her sejladsen bliver afgjort og
det er her det er sjovt. Derfor bør der
laves fællesstarter og gerne på kryds,
hvis det er muligt. De lange ben i sidevind er sjældent afgørende for sejladsens udfald.
Hvis vi ser på 1. løb (folkebåde og
knarrer), så har knarrerne i 2013 ikke
kunne sejle folkebådene ind, hvis vinden bare var nogenlunde normal. Hvis
vi startede samlet bliver der et konkurrenceelement mere og knarrene får en
større chance for at gøre sig gælden-
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de. 2. løb bør nok opdeles i 2 starter,
da fartforskellen her er meget stor.
Vil det ikke give dommerne mere arbejde med at vælge bane og udregne
respit? jo men de har måske også brug
for lidt forandring og det lader ikke til,
at der er mangel på hjælpere her i klubben.
Ungdomsarbejde
Unge mennesker over optimistalderen
er ret usynlige i klubben. Vi har en ordning med at elever på søfartsskolen
bliver gratis medlemmer af sejlklubben, men vi har jo ikke noget at tilbyde
dem. Hvad med at tilbyde dem et
medlemskab til »studiepris« og så til
gengæld lave et tilbud til dem. Det
kunne være: sejlerskole, deltagelse i
aftensejladser i moderne klubbåde eller hos klubbens øvrige medlemmer,
mange kunne nok bruge nogle gode
unge gaster.
Ja, men vi har da ingen moderne
klubbåde og vi har heller ikke nogen instruktører, vil nogen nok sige. Nej men
det kan vi få. Er der noget sponsorer
ser positivt på, så er det ungdomsarbejde og her kommer Dansk Sejlunion
også ind i billedet. Som jeg husker det,
har unionen tanker om at anbefale en
bestemt båd til klubberne, men mange
har allerede valgt en J 70 eller en J 80.
De er velegnede til unge mennesker og

de er hurtige. Samtidig kan de bruges
som skolebåde.
Sejlerskole
En sejlklub bør have en sejlerskole.
Mange er bange for at gå i gang med
at sejle, fordi de ikke mener at kunne
håndtere en sejlbåd og det er en god
måde at få nye medlemmer på. Herudover kommer, at vi som sejlklub bør
føle os forpligtet til at medvirke til at
højne standarden hos bådfolket. En Jbåd er som nævnt også velegnet som
skolebåd. En sejlerskole kunne blive et
stort aktiv for klubben.
Økonomi
Klubben har en god økonomi og der er
sat tæring efter næring, men der er dog
visse signaler man ikke bør overse.
Kontingentindtægterne er faldet, sponsorater er halveret, det kommunale tilskud er stærkt reduceret, lejeindtægter klubhuset er faldet med 10%. Hvis
denne trend fortsætter, må der spares,
men det er da sjovere i stedet at starte
nye aktiviteter, der kan blive givtige for
klubben. Med klubbens solide økonomi er der basis for at komme i gang
med nye aktiviteter.
Det er mit håb, at dette indlæg vil virke
inspirerende på bestyrelse og medlemmer.

Kommentar til Peter Hviids
»Tanker om Marstal Sejlklub«
Af JAN MØLLER JENSEN
Det er rigtig fint, at der rejses debat om
mulighederne for Sejlklubben – tak for
det Peter. En del af dine tanker har
været tænkt før, jeg vil forsøge at kommentere på nogle af dem.
Dansk Sejlunion
Helt enig i dine betragtninger, man
kunne ønske, at en sejlklub som Marstal Sejlklub valgte at være medlem af
den organisation, der varetager vores
interesser. Hvor emnet i mange år ikke
har været til diskussion er medlemskabet inden for de sidste 2 år livligt
blevet diskuteret, så der er håb forude.
Aftenmatcherne
Når vi har deltaget i Danmarksmesterskaberne i vores bådtype, er sejladsbanerne op-ned baner og her er de
afgørende faktorer for en god placering, starterne og krydset. Det kunne

være rigtig fint, hvis dette kunne trænes under aftenmatcherne i sejlklubben. Men vi har vurderet, at start med
forskudt start har givet en række fordele set i lyset af, at der i aftenmatchen
starter mange forskellige bådtyper. Såfremt respittiden var korrekt skulle flere
forskellige bådtyper kunne sejle mod
hinanden og umiddelbart se resultatet
på banen. En anden væsentlig årsag til
valg af forskudt start er, at vi har ønsket, at dyrke det sociale og kunne
samles i sejlklubben efter sejladsen.
Såfremt vi vælger at starte samtidig, er
frygten, at besætningen på de hurtigste både er gået hjem, inden besætningerne på de langsomste både er
kommet ind. Dommerne forsøger altid,
at lægge sejladsen således, at der er
mest muligt kryds ud fra mulighederne
med de 2 baner vi har. For at øge mulighederne for kryds skal vi enten læg-

ge flere baner ud, og/eller have en båd
med hjælpedommere til at udlægge og
flytte mærkerne efter vinden. Det sidste tvivler jeg på vi kan mønstre frivillige hjælpedommere til.
Vi har de seneste år haft en stigende
tilslutning til aftensejladserne, heraf
også flere yngre sejlere. Det er desuden min fornemmelse, at konkurrenceniveauet er steget. Der er mange
dygtige sejlere i klubben, så der skal
kæmpes for placeringerne. Men det
kan altid gøres bedre, så jeg vil foreslå,
at vi diskuterer dine forslag til sejladsinformationsmødet den 29. april. I øvrigt er du meget velkommen til at indtræde i sejladsudvalget og deltage i arbejdet.
Ungdomsarbejdet
Som i mange andre klubber har vi
svært ved at fastholde de unge efter
optimistalderen. Der er dog de seneste år tilgået en del ungdomsjoller til
klubben, joller der er rift om at sejle i,
og det er mit indtryk, at det har fået
flere unge til at fortsætte med sejladsen, efter at optimistjollen er blevet for
lille. Mange unge der er opvokset på
Ærø, flytter fra øen for videre uddannelse efter folkeskolen afsluttes, så
blandt dem er der en begrænset
mængde at fastholde og rekruttere til
Sejlklubben. På navigationsskolen er
der pt. ca. 150 studerende og på VUC
går der pt. ca. 150 HF’ere. Når de flytter til Ærø bliver de informeret om mulighederne i Sejlklubben, og der er da
også en del fra navigationsskolen og
VUC, som deltager i aftensejladser og
hjælper som optimistinstruktører samt

ror. Skal vi have øget tilgang derfra,
kræver det nok, at vi kan skabe et
egentligt ungdomsmiljø med tilbud der
kan tiltrække studerende, der ikke i forvejen søger sejlklubben. Et miljø der
kan håndtere, at de fleste af de studerende kun bliver på øen en begrænset
tid. Her er det ikke mangel på vilje til at
investere i skolebåde der bremser projektet (det bliver dog nok ikke J70 eller
J80, både til 300.000 kr. stykket, med
mindre vores fundraiser gør en ekstraordinær indsats), men mangel på frivillige, der ville brænde for sådant et
projekt.
Sejlerskole
Bestyrelsen har flere gange diskuteret
muligheden for at starte en sejlerskole,
men det er hver gang strandet på
manglen på frivillige, der vil tage ansvaret for undervisningen og ikke
mindst tage ansvaret for vedligehold
og pasning af skolebåde. Sidste sæson havde Elisabet tilsagn fra 20 interesserede, der gerne ville ud at sejle,
men manglede frivillige til at føre det videre. Så skulle der være nogle blandt
Ballonens læsere der brænder for at
give en hånd med at få en sejlerskole i
gang, så giv et praj, så vi kan arbejde
videre med en sejlerskole i Marstal
Sejlklub.
Selvom der er mange frivillige der gør
en stor indsats i Marstal Sejlklub, er
der stadige ledige ubesatte jobs. Udover frivillige til at realisere ovenstående forslag, mangler vi frivillige til
festudvalget og til ungdomsafdelingen.

Tanker om Peter Hviids fine indlæg
Af ELISABET og JENS KRISTENSEN
Vi har med interesse læst Peter Hviids
indlæg, som vi langt hen ad vejen er
enige i, og synes at det kunne være fint
med en tiltrængt debat om Sejlklubbens fremtid, og som vi i det følgende
gerne vil bidrage til.
Indledningsvis henledes opmærksomheden på klubbens vedtægter §2,
der siger, at klubbens formål er at
fremme interessen for sejlsport, rosport og søsport, hvilket jo fint dækker
de aktiviteter, som klubbens medlemmer udfører sammen eller selv på vandet.
Vi føler dog, at »forsamlingshusaktiviteterne«; udlejning af festlokale og
pizzeria ofte favoriseres på bekostning
af formålsparagraffens ordlyd. Misforstå os ikke; vi synes selvfølgelig, at det
er et stort aktiv, at sejlklubbens lokaler
kan bruges til disse formål, og skabe

en solid indtægt, men det kan ikke være
rigtigt, at arrangementer som f.eks.
Ærø Rundt, hvor vi gerne ser fremmede både, skal forvises til grillpladserne eller roklubben.
Klubben får løbende henvendelser
udefra om afholdelse af stævner, kapsejladser, mv., der indfrier formålsparagraffen, men som først og fremmest
ikke lader sig gøre pga. restaurantaktivitet, og som §2 ikke nævner noget
om. Måske indholdet i paragraffen skal
revurderes.
Vi er fuldstændig enige med Peter,
Søren og Marie i, at det er pinligt, at
vi er så fornærede, at vi, som vel en af
de eneste klubber, ikke er medlem af
Dansk Sejlunion. Unionen varetager
sølivets interesser, og vi kunne, som
Peter skriver have megen gavn af
deres tilbud, senest muligheden for at

trække på en forsikringskonsulent, der
kan hjælpe med tilbud på forsikring
samt bistand ved forsikringsskader.
Det virker som om, at en stor del af
vores medlemmer snævert tænker
alene på eget behov, og for mange er
medlemsskabet nok alene en adgangsbillet til vinteropbevaring. Medlemmernes gennemsnitsalder har i
mange år været stigende, og lader ikke
øens befolkning noget tilbage. Jeg
(Jens) har nu været medlem af sejlklubben i 44 år, og hører stadig til de
yngste til generalforsamlingerne.
At mange medlemmer er i senioralderen, er et absolut privilegie, da »det
grå guld« jo udfører et kæmpearbejde
i klubben, men det er vigtigt, at klubben tilpasser sig, og begynder målrettet at appellere til de yngre, da der
ellers må forudses faldende medlemstal.
Et medlemskab af Dansk Sejlunion
kunne give sejlklubben et frisk pust og
inspiration til at komme videre.
Vi er ikke helt enige med Peter i, at
unge over optimistalderen er usynlige,
men da de fleste unge forlader øen
efter endt skolegang, mangler de lokale.
Klubben har i de senere år haft
nogle aktive juniorer, der fra optimistjollen er gået over i Laser, Zoom 8,
Piratjolle og Feva. Sidste år var der
otte juniorer og to på venteliste ud af
31 ungdomsmedlemmer. Flere af dem
har deltaget i Zoom 8 og Feva-stævner udenøs, og har flere gange været
øverst på podiet, og klubben er virkelig blevet en, der regnes med i det fynske.
Ungdomsafdelingen har i mange år
haft uvurderlig hjælp af særdeles kompetente HF-Søfart og navigationsskoleelever, som har bistået med træning
og instruktion, og flere af klubbens
ungdomsledere har gennemgået instruktørkurser, så helt på bar bund er
man jo ikke.
Idéen om sejlerskole er god, men
kræver, at der kan findes tovholdere,
der kan afse den nødvendige tid. Elisabet prøvede for nogle år siden, om
der kunne findes interesse for en pigesejlerskole, hvilket der var, men strandede på, at ingen kunne påtage sig
opgaven.
Mht. aftenkapsejladserne mener vi
nu, at mange af bådene har været
flinke til at tage unge og ikke-sejlkyndige med, men måske vi godt kunne
tage endnu flere med.
Tak til Peter for at starte denne debat,
og håber den vil blive fulgt op af mange konstruktive indlæg.
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

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

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

Støt vore annoncører
– de støtter os!

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

09004

KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

Sejl- & Kalechemageren
- din professionelle leverandør
Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbelhynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl ·
Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler
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JON MØLLER
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

• KORT NYT
Mindeord

Mindeord

Af NIS KØRNER

Af NIS KØRNER

Tidligere formand for Marstal Sejlklub, Jørn Hansen, er afgået ved døden den 9. marts 2014.
Jørn Hansen, kendt som indehaver af motorværkstedet
ADIL, var formand for Marstal Sejlklub i årene fra 1975 til
1979. Kort efter Jørn Hansen blev formand, fejrede sejlklubben 50 års jubilæum, ved hvilken lejlighed Jørn Hansen stod
i spidsen for at udnævne fire æresmedlemmer, der havde
været med ved sejlklubbens stiftelse i 1925.
I Jørn Hansens formandsperiode, skulle det nye klubhus
og tilhørende faciliteter (etableret i 1971/72) finde sit ståsted, hvilket førte til, at den gamle sejlklub på Strandvejen
blev solgt fra og fusionen med roklubben blev en realitet.
I 1979 trak Jørn Hansen sig fra formandspost og bestyrelsesarbejde, men var i mange år herefter et aktivt medlem
af sejlklubben, og sejlede masser af sømil i sin elskede LM
27 motorsejler.

Tidligere formand for Marstal Sejlklub, Per Grube Petersen,
er afgået ved døden den 27. december 2013, kun 62 år
gammel.
Per Grube var født og opvokset i Marstal, og har gennem
hele sit liv haft interesse for sejlads og sejlklub, og ejede i
flere perioder forskellige motorbåde. Den sidste blev solgt
fra for godt et års tid siden.
Per Grube var formand for Marstal Sejlkub i årene fra
1982 til 1990. I den periode tog han initiativ til at sejlklubbens medlemmer på skift, holdt klubhuset åbent i sommermånederne, for salg af øl og vand samt lette madretter.
Dette var således startskuddet til sommeråbent i sejlklubbens lokaler som vi kender det i dag. Der er nok også mange, der husker Per Grube fra en munter sommerfest, hvor
han gav den som sangeren »Bamse«, fra en lille robåd midt
på scenen, under afsyngning af visen: »I en lille båd der gynger«.
Per Grube udtrådte af bestyrelsesarbejdet, da han gik af
som formand, og overlod roret til Mogens Madsen.

Æret være Jørn Hansens minde.

Æret være Per Grube Petersens minde.

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?

Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et
økonomi-tjek.

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg

9548.0112

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk

I Sydbank Marstal får du en personlig
rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?

MARSTAL SEJLKLUB
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Ærø Sejlforening sejler igen!
Af ERIK JØRS
Efter at have været nedrebet en årrække, dog ikke underdrejet takket været en stor indsats af Erik Berg, reber vi nu
ud og opfordrer sejlere og motorbådsentusiaster til at blive
medlem af Ærø Sejlforening. Som det kan ses andetsteds
koster det kun 125 kr. per år, hvilket vist ikke kan vælte nogens sejlerbudget? Fordelene er mange da du samtidig bliver medlem af Dansk Sejlunion der blandt andet:
• Taler vores sag i forhold til forsikringsafgifter, miljøvenlig
bundmaling, toilettanke mv., så politikerne så vidt muligt
ikke træffer forhastede beslutninger til skade for miljøet
og vores pengepung.
• Lægger bøjer ud vi kan fortøje ved en lun sommeraften
på nogle af de bedste ankerpladser i Danmark.
• Støtter ungdommen med kapsejladsarrangementer, indkøb at materiel, træning mv.
• Støtter os alle med træning af sejlere, dommere, trænere.
• Sender os gratis et blad flere gange årligt, så du ikke behøver at købe de dyre bådeblade – ja, værdien af dette
blad modsvarer rigeligt det årlige kontingent.

• Udsteder målebreve og opdaterer handicapregler, der sikrer vi kan sejle mod hinanden på rimeligt fair niveau, selvom det altid kan og bliver diskuteret! Disse måleregler
anvendes også til vore aftensejladser og Ærø Rundt.
• Skriver om stort og småt vedrørende sejlads på deres
hjemmeside www. sejlsport.dk
Opfordringen gælder både tur-, kap- og motorsejlere , da
det som det ses af ovenstående ikke kun drejer sig om kapsejlads. Vi håber mange til gavn for sejlsporten vil indmelde
sig i Ærø Sejlforening og dermed Dansk Sejlunion, kontakt
lmmadsen@tdcspace.dk.
Man kan spørge hvorfor vores sejlklubber ikke bare melder
alle ind i Dansk Sejlunion, det korte svar er sund påholdenhed – det lange er at det koster for mange penge fordi
mange medlemmer ikke kapsejler eller kun er støttemedlemmer i Marstal Sejlklub for at kunne deltage i Sommerfesterne – og det kan der måske være noget om?
Sejlerhilsner og med ønsket om mange lune briser agten fra
den kommende sæson.

Orientering til medlemmer af Ærø Sejlforening
Af ÆS’s bestyrelse
Ærø Sejlforening er bindeled til – og administrerer dit medlemskab af – Dansk Sejlunion. Bestyrelsen i Ærø Sejlforening
har konstitueret sig sådan, at Lars Jepsen er ny formand.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Erik Jørs, Laurits Nielsen,
Mogens Madsen og Svend Aage Hansen.
Ærø Sejlforening har fået ny kasserer, idet Erik Berg ønskede
at stoppe. Stor tak til Erik Berg for mange års frivilligt arbejde
for foreningens medlemmer.
Ny kasserer er Leif Møller Madsen, som gerne vil »modernisere« kontakten til medlemmerne.
Fremover vil kontingentopkrævning på 125 kroner, nyhedsbreve, meddelelser m.v. ske pr. mail ligesom dine indbetalinger ikke længere skal ske med girokort, men overføres direkte
til foreningens konto via netbank. »En meget lettere og
billigere måde at administrere foreningen på«, siger Leif Møller
Madsen.
For at komme i gang med den nye metode vil kassereren
meget gerne have tilsendt en mail fra samtlige ÆS-medlemmer indeholdende: Navn, adresse, telefonnummer (også gerne
mobil) samt din mailadresse.
Oplysningerne bedes sendt til: lmmadsen@tdcspace.dk
Nye medlemmer kan tilmelde sig på samme mailadresse eller via link på Marstal Sejlklubs
hjemmeside.
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• RO BALLONEN
Vinteraktiviteter i ro-lokalerne
2013 -2014
Af LEIF ØSTLUND
Gennem mange år har der været et antal flittige roere, der
bruger hver tirsdag og torsdag formiddag til at gennemgå
og vedligeholde Sejlklubbens romateriale og rolokaler.
Denne vinter har der været fokus på de robåde, der benyttes mest i rosæsonen; de to fireårers inriggere »Busser« og
»Succes«. Når årets sæson starter op her i april, vil de fremstå med nylakerede borde indvendigt og nye skinner til alle
rullesæder. Det bliver en fornøjelse at komme ud og ro i dem
og vi er stolte over, at vi fortsat kan sørge for, at vores materiale kan blive til glæde for vores medlemmer år efter år. I
denne vinter har vi desuden sørget for at vinduer og dør er
blevet skiftet ud i Optimistafdelingen, hvilket var meget tiltrængt. Rohuset vil blive malet, når foråret kommer med lidt
lunere nætter, så malingen kan få lov til at hærde igennem.
I år har der desuden været overskud til at tage en lille opgave ind »udefra«.
Else Boye-Hansen, en af vores dygtige og entusiastiske
rodamer, har et skilt med teksten »Casa Blanca« på huset i
Færgestræde, og dette trængte til at friskes op og sættes i
stand. Ib, som er det store talent i skiltemaleri og har en uddannelse fra Skoleskibet Danmark, gik i gang med at slibe
og pudse, Else skaffede malerfarver og pensler, Esther

På billedet kan vi alle se at Else er meget fornøjet med resultatet! Overdragelsen fandt sted oppe i vores Videncenter på
første sal i rohuset og et par dage senere blev skiltet monteret på Elses hus igen. Foto af Leif Østlund

sponsorerede med yderligere farver og vi andre på holdet
kom med gode råd og tips til, hvordan opgaven kunne
løses. Efter mange timers arbejde blev resultatet præsenteret for Else, der ved samme lejlighed sørgede for en lækker frokost til os alle på holdet..

Rævejagt-roning 2013
Af LEIF ØSTLUND

Sikken start med fuld acceleration ud af havnen! Foto af Leif
Østlund.
Efter mange års deltagelse i den konkurrence der afslutter
sejladssæsonen; Rævejagten, har vi erfaret at det slet ikke
er ræve vi jagter, men som Tommy siger »Røve« (eller er det
bare lokal udtale af dette nærbeslægtede ord?).
Nå, vi stillede op med tre robåde lørdag den 28. september 2013. Meget smukt vejr, men det synes sejlerne sikkert
ikke, da der var meget, meget lidt vind. Men vi kom afsted
med to firer og en toer: »Busser« med Haase, Røssel, Anna
og Else samt Leif som styrmand. »Succes« med John som
styrmand og Gerda, Anne Cecilie, Winnie og Mie. »Ellen«
med undomsroerne Anders og Frederik samt Laust som
styrmand. Roligt vand der er en stor fordel for os, der sidder helt nede ved vandkanten, når vi skal finde de udlagte
ræve. Rimeligt udbytte for alle tre robåde og det var muligt
i det rolige vejr at komme tæt på strandkanten mellem
Strandbyen og Sommerlyst, hvor vi fandt de tre sidste ræve.
Hjem efter to timer og efter en velfortjent forfriskning kunne
vi checke de indfangede ræve ind og gøre os klar til aftenens arrangement med standerstrygning, fællessang, Riga
og fællesspisning. Roafdelingens »frivillige« stod igen for
borddækning, barsalg, opvask og oprydning, og søndag
formiddag den sidste oprydning og gulvvask.
Tommy sørgede for præmieoverrækkelse, sang og underholdning. Kim sørgede for musikken. Igen en dejlig aften
med fælles samvær og hygge. Robådene fik een præmie,
men det var en bog som en af vores roere, John Kristensen,
har lavet; »Ærø besat«. Den er vi meget glade for.

● O P G R A D E R I N G T I L FA R V E R ●
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.

Og husk nu:
Støt vore
annoncører
– de støtter os!
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Sikken fest vi har haft nu i nat Oh ja Oh ja Oh…
Af INA VESTERGAARD

Sømandsstriber i lange baner,
busseronner, matroshuer og store smil var
fremherskende. Foto: Tommy Christensen
Jeg ved ikke hvad det er der sker eller
hvordan det kan være at stemningen
til sommerfesterne altid er helt i top allerede inden folk træder over dørtrinnet. Men sådan er det bare og sådan
har det altid været. Og sådan var det
også i år, hvor vi var på besøg i Marstal. Temaet blev valgt på grund af
byens jubilæum, og det var dejligt
nemt for gæsterne med hensyn til påklædningen. Traditionen med sommertøj ligger fast, og de senere år har folk
gjort meget ud af at fange stilen fra den

valgte lokalitet. Så i år så vi en del blå
busseronner og alpehuer – og en enkelt ung brud.
Vi glæder os altid til at se hvad Therese nu har fundet på af outfit. I år var
hun i den sødeste bolsjestribede dragt
med hølle, og for en gangs skyld matchede hendes mand Niels hende. Han
var også klædt på som en fra Marstal.
Vi er nogle faste folk, der i mange år
har stået for maling af kulisser, borddækning samt bordplan. Sidstnævnte
opgave kan nogle år være noget af et

10-15 frivillige i alle aldre var mødt op torsdag aften for at male kulisser og stille
borde/stole op – det blev der en rigtig sjov aften ud af! TAK til Per Maler for materialer. Foto: Marie Kreuter.
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puslespil, men det viser sig altid at gå
op i en højere enhed til sidst. I år dækkede vi op til 160 gæster og jeg fornemmer, at alle sad godt og nød den
fine optræden af et nyt og frisk team,
som gav den fuld gas under middagen. Maden var perfekt: pulled pork
med coleslaw salat og en dejlig stærk
sovs. Til dessert svesketrifli med de
følger, som det nu kan have.
Under middagen var der fællessange, og jeg skal da lige love for at
folk gik til den. Man var ikke bare oppe
på stolene, men flere oppe på bordene. Og det var altså ikke kun de unge.
Det var dejligt at se, at der var så
mange unge (under 50) med i år. En af
grundene er måske, at revyholdet også
har forynget sig, med friske, dygtige og
modige nye aktører. Men jeg tillader
mig at tro, at det er fordi de unge synes
det er så smaddersjovt at være sammen til fest med os halvgamle.
Apollo akkompagnerede revyholdet
og efter spisning og den traditionelle radioavis, blev der rigget rundt på bordene, og Fladegård havde da kun lige
sat fingeren på guitaren, så var dansegulvet fyldt. De kan bare det der Apollo.
Man kan ikke sidde stille til deres musik
og sang. Dansegulvet var fyldt til kl. 2
og så begyndte folk lige så stille at sive
hjemover. Nogen tidligere end andre.
Uanset hvilken tilstand folk forlod festen i, var hjemturen en prøvelse for
alle. Der havde i løbet af »no time«
dannet sig islag over hele byen, så det
var med at træde varsomt og holde
kursen. Det gik godt for de fleste, men
der var da også nogle der måtte en tur
forbi skadestuen. Godt at islaget ikke
var før festen, så folk ikke havde fået
fornøjelsen af den gode mad og den
flotte revy
Jeg glæder mig helt vildt til første
lørdag i februar 2016.

Sommerfest-revy 2014
Af CHRISTINA KJERULFF
Første møde for revyholdet blev afholdt
en kold og blæsende januar-aften i sejlklubbens lokaler. Det foregik meget
uformelt og der blev vendt lidt idéer
omkring hvilke sketches vi kunne tænke os at lave. Vi fandt i den »brainstorm« helt naturligt ud af hvem der
skulle på scenen sammen og udformningen og indhold af hvert enkelt nummer blev overladt til de selvopståede
scene-grupper. Så gik vi hver til sit og
arbejdede på sagerne. For Lille-Lone
og Lange-Lone-nummerets vedkommende blev det stykket sammen over
en chat på Facebook – ja, så simpelt
kan det gøres! Ved næste møde, blev
den generelle form og koncept for hver
sketch præsenteret og vi mødtes 3-4
gange før vi havde noget konkret stof
at gå på scenen med – det skete ved
de første prøver i efterskolens festlokale ca. 14 dage før revyaftenen. Vi fik
øvet sangene og sat rækkefølge på tingene og efterhånden begyndte tankerne om udklædning osv. at udvikle
sig. Der var mange sjove forslag og der
blev bestilt parykker og lånt fra de private Fastelavnsudklædninger på kryds
og tværs. Processen var hele vejen
igennem meget uformel og legende –
et skønt »fritids-projekt« hvor lattermusklerne blev rørt. Det var faktisk
først i den sidste uge at alvorligheden
ved at stille sig op foran et fyldt lokale,
begynde at smitte lidt af på os, men de
garvede kræfter var opmuntrende og
»bare vent – det er et taknemmeligt
publikum« beroligede de nye på holdet.
Så oprandt den store aften, efter en
prøve + 1. generalprøve på samme
dag, hvor vi fik pudset det hele af og
forberedt os lidt mere...som festgæsterne begyndte at indfinde sig var det
tydeligt at nu skulle der være gang i
gaden med højt humør – så det var en
helt igennem festlig ånd der lagde sig
i det store lokale og der blev fra starten
sunget fra toppen af stolene. En skøn
oplevelse at være en del af. Efter velkomstsangen var leveret, var der ingen
tvivl om at »det skulle vist nok gå«. Al-

Christina Kjerulff’s suveræne parodi på den vrede Yahya Hassan vakte stor jubel
og stående bifald! Årets sommerfest var velbesøgt af både »gamle kendinge«,
men også masser af unge (og yngre) deltagere såvel på scenen som i salen.
Fotos: Lilian Stubbe.
ligevel var det med lidt bankende hjerte at tæppet blev trukket fra for de enkelte sketches, men når de første ord
var blevet sagt, så var nervøsiteten vist
hurtigt borte for alle på scenen. Det var
virkelig en meget opløftende og også
underholdende fornemmelse at være
der på scenen, forklædt og i karakter
og så opleve den imødekommende
latter der blev returneret fra salen. Vi
havde simpelthen en fest på og bag

scenen og denne her revy-tradition er
simpelthen så fin.
Den er med til at sætte lidt gang i
gaden og bringe nye og gamle begivenheder i perspektiv – og så bygger
den på stolte sejler-traditioner. Sikke
Ærø kan noget med traditioner – det er
en fornøjelse hele året rundt til påske
og til rævejagt, til maskebal og sommerfest osv. osv. Traditionerne længe
leve – hurra, hurra – HURRAAAA!
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!
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Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!

MED GLOBALT OVERBLIK

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand

Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33 - harris@c.dk - www.entreprenør-ærø.dk

9
Klosterplads
Statene
7
5700 Svendborg Tlf. 63 14 69 00
Ærøskøbing
Tlf.: +45 62 52 21 32
5970
Statene
7
www.deloitte.dk
www.deloitte.dk
5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Statene 7
Statene 7
5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 525970
21 32Ærøskøbing
af +45 62 52 21
MedlemTlf.:
www.deloitte.dk
Deloitte Touche Tohmatsu
www.deloitte.dk

32MedlemMedlem
af
af
Deloitte Touche Tohmatsu

Touche Tohmatsu
Deloitte
Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

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

ÆRØ
AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL
11/01/04
TLF. 62
53 1323:16
02

Marstal Navigations-q

Side 1

• Alt i Lys
• Køleteknik
• Automatik
• Bolig- og skibs-el
EN AFTALE ER EN AFTALE !

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

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

Læs Ærø Ugeavis på nettet!
– også når du er væk
fra øen..!
OPDATERES HVER TIRSDAG

www.aeroeugeavis.dk
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STAFETTEN

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

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

Anna og Kristian Kristiansen, Søby
Anna og Kristian er ærøboer, der som pensionister er vendt tilbage til fødeøen efter mere end fyrre år udenøs. De har i næsten tredive år haft deres
egen lille virksomhed på Als med produktion af optimistjoller, og i ungdomsafdelingen i Marstal Sejlklub kan man se flere optimistjoller af mærket »OptiX«, der er fremstillet på deres lille bådebyggeri.
De seneste tredive år har de haft sejlbåd, så det er blevet til mange sejlture
særligt i de sydlige danske farvande og i det nordtyske område. Med deres
nuværende båd; en Shipman 28, foretog de for nogle år siden en 2½ måned
lang sejltur ad floder og kanaler til Paris og året efter en kortere tur til Berlin – disse to ture har de fortalt om og vist billeder fra ved arrangementer forskellige steder på Ærø.

OBS – vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at
skrive, hvis det er dem meget imod, blot skal vi
snarest have det at vide, så vi kan udpege en
ny. Men selvfølgelig ser vi helst, at den udpegede person tager udfordringen op, så vi i fællesskab kan skabe et varieret og interessant
blad.
I denne udgave af Stafetten præsenteres I for
Anette Ullman og Henning Jensen’s spændende
beretning om eventyr under såvel hjemlige som
varme himmelstrøg.

Eventyr under fremmede himmelstrøg
Af ANETTE ULLMAN og HENNING JENSEN
Vores liv med sejlads startede med
Anette; hun havde været gast på en
Knarr og havde deltaget i mange kapsejladser bl.a. i Ærøskøbing i ca. 1976,
hvor også prins Henrik deltog. Det var
festligt og fornøjeligt, jeg boede på
Hotel Phønix som i dag er Færgekontor, værelset jeg boede på er ca. hvor
køkkenet er i dag.
Da vi traf hinanden i 1983 ville vi
prøve om sejlads var noget for os. Vi
besluttede at leje en Møen 27 båd

sammen med vores datter og svigersøn. Vi mødte op i Hårbølle havn på
Møn, hvor vi havde reserveret en udlejningsbåd.
Den gang tog man det ikke så højtideligt med duelighedsbevis. Vi mødte
dagen inden vi skulle sejle og fik 2 timers undervisning i søkort og navigation. Dagen efter fik vi igen et par
timers undervisning, sejlede ud med
en instruktør for yderlig undervisning
og derefter gik det ud på bølgen blå.

Kursen sat mod vest, i ønsket om, at
anduve Lohals inden solnedgang, vi
nåede det.
Vi var heldige og havde et helt vidunderligt vejr hele den uge vi var afsted. Vi sejlede rundt i Det sydfynske
Øhav og var bl.a. også i Ærøskøbing –
derefter gik turen tilbage via Bagenkop.
I 1984 skulle Spies Rejser starte udlejning af Møen både på Mallorca. De
henvendte sig til Hennings fætter, som
dengang var redaktør på »Båd Nyt« og
en kyndig sejler. Han kontaktede os,
om vi havde lyst til at være med på
jomfruturen på Mallorca, det kunne vi
ikke sige nej til. Vi var en flok på ca. 20
personer fordelt på 4 både som skulle
sejle rundt i farvandet omkring Mallorca. Turen varede en uge, hvor vi var
i nogle pragtfulde laguner, hvor vi lå for
anker. Det var nyt for Mallorca at have
lystsejlere, så nogle af havnene var
meget primitive.
I en havn på vestsiden af øen, hvor
vi skulle ind for natten, kom myndighederne for at få papirerne på bådene; de
fik dem udleveret, men vi kunne ikke
rigtigt forstå hvorfor og ingen af os var
gode til spansk. I løbet af aftenen fandt
vi ud af, at der var noget galt. Vi holdt
et skippermøde og aftalte, at vi alle
ville sejle meget tidligt næste morgen.
Men ak! Politiet stod klar for at stoppe
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og »anholde« os. Det viste sig, at papirerne ikke var i orden. Vi kontaktede
Spies i Palma, og tingene kom i orden,
og vi kunne sejle igen den næste dag.
Vi har ikke været på Mallorca siden,
men alt i alt en god tur.
I 1985 skulle vi så igen på en tur i
Middelhavet. Det var nogle af vores
gode venner som havde fem udlejningsbåde liggende i Split i Juguslavien. Vi blev spurgt, om vi ville hjælpe
med at få bådene sejlet hjem eller en
del af vejen.
Vi fløj til Jugoslavien og kørte videre
til Split, derfra skulle bådene sejles til
Trieste i Italien. Vi havde en spændende tur med kraftig vind og stille vejr,
selv om det var i oktober. Det var på
slutningen af sæsonen, vi var meget
usikre på vejret, så derfor valgte vi at
sejle mellem øerne i det kroatiske arkipelag. Vi fik en fantastisk modtagelse i
de små havne, der var ved at klargøre
til vinteren. Værtshuse, der reelt var
lukkede, åbnede straks for den flok
sejlere der gik i land. Det blev meget
muntert.
Vi rundede Istra halvø i temmelig
hårdt vejr og gik op langs kysten i retning mod Venedig. Det blev til en enkelt overnatning inden vi skulle sætte
kurs over Adriaterhavet. Desværre blev
det tåge da vi kom op i nærheden af
Trieste, den var så tæt at vi var nødt til
at sejle helt tæt, sigtbarheden var mellem 10 og 15 m. Vi talte meget sammen (så tæt lå vi) om vi nu kunne finde
indsejlingen til den flod vi skulle op ad.
Lykken var med os, vi kom alle frem til
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slutmålet uden uheld og bådene kunne
komme på lastbil til Danmark. Vi nåede
også at se Venedig inden vi tog toget til
Danmark.
De ture gav os lyst til at sejle, men at
anskaffe en båd er en dyr fornøjelse. Vi
tog ud og undersøgte markedet sammen med Hennings fætter. Med henblik på at anskaffe en båd der kunne
bruges til udlejning som kunne betyde
en væsentlig mildning af økonomien.
Vi fandt frem til at en Nordship 32 var
en god og stabil båd til formålet. Fætteren og os bestilte hver sin Nordship
32 på værftet i Mariager. Bådene blev
leveret i Åbenrå i sommeren 1986, klar
til udlejning.
Vi fik lejlighed til en prøvetur i vores
både. I flere dage ventede vi på magsvejr, og til sidst var det slut med tålmodigheden. Vi stod ud af Åbenrå fjord i
let til frisk vind fra vest. Desværre tog
vinden meget til da vi kom ud af fjorden. Da vi skulle ændre kurs mod syd
for at gå gennem Alssund, fik vi uheldigvis en så kraftig bomning at storskødet sprang ud af løjgangen, der
blev revet helt af, så vi måtte skynde

os at få storsejlet ned og startet motoren med kurs mod Sønderborg. Motoren havde ikke kørt mere end 20 min.
før end den gik i alarm. Den kunne vi
så ikke bruge mere, men på grund af
den kraftige vind gik vi 6-7 knob alene
på riggen ned gennem sundet. Heldigvis havde vi venner med i den anden
båd og de tog os på slæb til Sønderborg. Da vi nærmede os havnen var vi
nødsaget til at starte motoren, på trods
af alarmen, bare for at manøvrere i
havnen. Da vi var kommet ind i havnen
havde vi kun en mulighed og det var at
gå op i vinden og glide af på en tysk
båd som lå langskibs for enden af en
af bådebroerne. De var ikke flinke ved
os, de prøvede at skubbe os væk igen,
vi prøvede at fortælle at vi havde motorstop og havde ikke anden mulighed
end at lægge os uden på. Vi kom ved
den lejlighed til at ødelægge noget af
deres søgelænder, andet skete der heldigvis ikke. Jo, jeg fik klemt min storetå ret kraftigt og måtte på skadestuen.
Det viste sig at der var metalspåner i
kølevandssystemet der var årsag til
motor problemerne. Heldigvis var det
ikke lejere der skulle have den oplevelse.
Hvis vi skulle sejle måtte vi jo selv leje
vores egen båd på samme vilkår som
andre. Vi besluttede i de tilfælde kun at
benytte den ene båd og sejle sammen
med vore venner. Vi havde mange dejlige ture rundt omkring i landet.
Da båden efter fem år var sejlet
momsfri, fik vi den hjem til Søby, men

desværre i en slem forfatning. De, som
sejlede den hjem for os, måtte bruge
nødroret og vejret var hårdt. Vi stod
ude ved Skjoldnæs med kikkerten for
at holde øje med dem på deres tur i
havn.
Der var meget der skulle repareres.
Så det kan ikke anbefales at leje sin
båd ud til nogle man ikke kender.
Vi blev rigtigt godt modtaget i Søby.
Alle var meget hjælpsomme. Hvis vi
ikke var på øen, var der altid nogen,
som så efter at fortøjningerne var i
orden.

Vi havde mange gode år og nogle
dejlige ture rundt til de danske havne,
men hvem har ikke haft det, som har
en båd.
Efter nogle år blev Anette formand
for Søby Bådlaug – en post, som hun
bestred i otte år. Vi havde nogle sjove
udflugter med lauget hvor alle, som
havde lyst, deltog. Turene gik til Lyø,
Drejø og Dyreborg bl.a. Det var også i
den periode, der kom et nyt klubhus
på havnen.
Vores børn og børnebørn lånte også
båden i mange somre og havde lige så

stor fornøjelse af at sejle, men efter en
årrække købte de selv båd.
Vores ture blev færre og færre og vi
måtte se i øjnene at det nok var tid til at
sælge den.
Et år hvor vi dårligt fik sejlet (Henning havde fået ny hofte) blev vi på
havnen kaldt for »havne-rundfarten«, vi
var kun uden for havnen en gang.
Vores mange år med båden sluttede i
2007. Det var trist, men vi har ikke fortrudt, da der jo er meget arbejde forbundet med at holde den.

Kommende nye arrangementer
Af LARS KJELDGAARD

Det første nye arrangement bliver weekenden
efter Harmonika-festen, hvor Danske Tursejlere
kommer og afvikler deres træf i byen – der
regnes med 130 gæster. Sejlklubben bliver vært
ved arrangementet, men med stor støtte fra
den gæstende forening.
Fredag aften tænder sejlklubben to store grill op
og gæsterne griller selv deres mad, hvorefter de
Småborgerlige kommer og synger gamle sømandssange.
Lørdag formiddag/eftermiddag er der forskellige
arrangementer, som gæsterne kan melde sig til,
og om aftenen er der fællesspisning i sejlklubben
med tre-retters menu og efterfølgende dans.
Søndag formiddag efter morgenmad hales standeren ned og arrangementet er slut.

Andet arrangement bliver i pinsen, hvor Foreningen for Langturssejlere samles i Marstal lørdag
aften til et »get-together« arrangement for ca. 60
personer fordelt på ca. 30 både. Sejlklubben
laver et arrangement tilsvarende det vi har gjort
de sidste gange efter
Ærø Rundt, hvor vi
pynter op i roernes
»garage« og
stiller grill op.
Søndag morgen
afgår bådene så
mod Kielerkanalen
i såkaldt flotille
sejlads med kurs
mod UK Channel
Islands.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2014/15
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

09.04 2014
12.04 2014
13.04 2014
26.04 2014
29.?? 2014
30.04 2014
06.05 2014
23.05-25.05
30.05-01.06
07.06-09.06
07.06 2014
13.06-15.06

2014
2014
2014
2014

Juniorer & A- sejlere starter
Oprydning / rengøring – Klubhus mm.
Standerhejsning
Roafdelingen holder Åbent Hus
Kapsejlads for-møde
B & C – Optimister starter
Aftenkapsejladser starter
Harmonikafestival
Tursejlernes træf
Pinsetur (ARRANGØR SØGES)
Langtursejlernes træf
Ro-langtur til Slien

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

20.06 2014
Dronningens besøg
21.06 2014
Ærø rundt
15.08-17.08 2014 Optimisternes Birkholmstur
06.09 2014
Kaproning i Rudkøbing
23.09 2014
Kapsejladser ender
24.09 2014
Optimister slutter sejladser
27.09 2014
Rævejagt og Standerstrygning
30.10 2014
Broer op
14.11 2014
Bestyrelses- og udvalgsfest
06.12 2014
Kranen rigges af
08.02 2015
Generalforsamling

BESTYRELSESMØDER 2014

10. APRIL – 22. MAJ – 12. JUNI – 7. AUGUST – 11. SEPTEMBER – 2. OKTOBER – 6. NOVEMBER
27. NOVEMBER

BAGSIDEFOTO

Husk!
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– at oprydningsdagen nærmer sig – mød talstærkt op på lørdag – så vi sammen kan bruge et par
timer på, at få klubhus, bygninger, plads og terrasse til at fremstå sommerklart og velplejet til standerhejsningen søndag. Der bliver nok også tid til en hyggestund og en kølig pils som de foregående år...
Der afholdes stumpemarked og sælges merchandise søndag. Arkivfoto: Nis Kørner.

