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

KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

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

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

SMEJEN’s HÅNDVÆRK
Ejvind Petersen

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

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

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

Få et uforpligtende tilbud!

SELVA
Marine

PÅHÆNGSMOTORER
Solé Diesel

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!
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Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Robåden for sidste gang
Det er med lidt blandede følelser, at jeg nu endelig kan sige at »Robåds sagen«
er afsluttet.

På den ene side er jeg glad for at det er slut, på den anden side er jeg
vred/skuffet over hele forløbet. Forliget der er indgået med Vejle yacht Service,
VYC ser kort fortalt således ud. Vi har tilbageholdt 15.000 Kr. (garantisum), da
vi tidligt efter at have modtaget den stærkt forsinkede robåd konstatere, at
den ikke er tæt, samt at de vandtætte skodder i enderne slet ikke er vand-
tætte. Der er siden kommet yderligere fejl og mangler til.

VYS påstår at vi skylder dem 19.362,90 Kr. og at vi sikkert selv er skyld i at den
er utæt, fordi vi nok har belastet den forkert. Efter langvarigt tovtrækkeri og
med advokater indblandet fra begge parter er vi nu endt i forlig. Vores udkast
til forlig startede ved 7.500 Kr. og vi ender med et forlig på 12.500 Kr. som i
skrivende stund bliver overført til VYS.

Tilbage står vi med en robåd der ikke er helt i orden, hvilket er det der irrite-
rer mig allermest. Vi havde jo forventet at det skulle have været en glædelig
begivenhed at få ny tonnage. Nu bliver der afsat ressourcer således at vi kan
få »Busser« ud i sit rette element i stedet for at stå og samle støv. Sluttelig an-
gående robåds sagen vil jeg gerne personligt advare alle mod at indgå nogen
form for aftaler med Vejle Yacht Service. Ret skal være ret de har tilbudt at
udbedre fejlene, men på grund af den totalt manglende tillid til VYS har vi i be-
styrelsen ikke turdet sende båden til Vejle af frygt for aldrig at se den igen. (De
siger jo at vi temmelig sikkert selv er skyld i fejlene og hvem kommer så til at
betale?) I øvrigt er den jo slet ikke bygget i Vejle men i Assens.

Kranen: 
Kranen har fået sit årlige eftersyn med check af både kran og stropper. Ved
den lejlighed blev en af de nye stropper fra sidste år kasseret, den havde fået
et knæk midt på. Nye stropper er bestilt og leveret og vi har certifikater på alt
grej, der anvendes når vores både kommer op og i. Det er ikke uden omkost-
ninger at få disse eftersyn udført, men jeg er af den overbevisning at pengene
er givet godt ud, vi er jo mange om at dele udgifterne og det må være i alles
interesse at grejet er i orden. Som i sikkert har bemærket sker der også noget
på vinter opbevaringspladsen. Vi har fået planeret og stampet større arealer
nord for teltet, vognene er flyttet og vi er nu klar til at tage fat på arealet syd
for teltet. I den forbindelse skal jeg lige følge op på hvad jeg skrev i sidste ud-
gave af Ballonen: HUSK NU AT HAVE TYDELIGE NAVNESKILTE PÅ ALT GREJ
- BÅDE PÅ PLADSEN, I TELTET SAMT I MASTEHUSET. Vi forbeholder os ret
til at sælge eller fjerne alt grej der ikke tydeligt er mærket. Ellers bliver der i den
kommende periode fortsat masse af aktivitet. Nu går det store byggeri jo snart
i gang og vil forløbe frem til foråret. Det er af byggeudvalget lovet færdigt inden
standerhejsningen 2010. Med disse ord vil jeg ønske alle en god sensommer.

Den nye Ballonredaktør 
lader vente på sig
Af Nis Kørner 

Som annonceret i sidste nummer af ballonen har undertegnede ballonredak-
tør, der er i gang med produktionen af sin 13. årgang af bladet, besluttet sig
for, at det ikke skal blive ved så farlig meget længere. Derfor blev bolden i sid-
ste nummer af bladet givet op til, at en ny redaktør skal køres i stilling inden-
for en overskuelig fremtid – Men der har været larmende tavshed på linien! –
Skal Ballonen virkelig afgå en stille død samtidig med dens 25 års jubilæum i
marts 2010? - eller findes der en løsning? - Gode ideer efterlyses. 

Men bortset fra det, går det rigtig godt i klubben og i de forskellige udvalg. Et
spændende byggeri står for døren, hvor jeg ser frem til, at vi ud over at skabe
et flot resultat, også får nogle rigtig gode timer sammen. Endvidere har vi
endnu nogle aftenkapsejladser at se frem til, samt en forrygende rævejagt
sidst i september. Så selvom sommeren går på hæld skal det nok blive til flere
gode timer på vandet, inden skivet igen står pakket ind i sin vinterdragt på
pladsen. Der må også være medlemmer, der i denne dejlige sommer har været
ude på nogle spændende sejladser, som dette blads læsere fortjener at høre
lidt om. Med disse ord ønskes god fornøjelse med årets tredje Ballon opsen-
delse. Deadline til næste nummer er 20. november.
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Birkholmstur 2009
Lørdag morgen vågnede optimisterne
- jeg var lige ved at skrive, som sæd-
vanlig, når vi skal til Birkholm - op til et
regnvejr. 
Tolv optimister og 3 ungdomssejler

+ forældre - ca. 35 i alt blev dog hur-
tige enige om at gennemføre det årlige
Ærømesterskab på Birkholm - men af-
gangen blev udsat til kl. 1100, da ny

teknologi - vejrmelding på computer -
viste, at regnen var aftagende sidst på
formiddagen. Distanceløbet til Birk-
holm i år blev vundet af Frederik, der
på 55 min. og 30 sek. klarede turen tæt
fulgt af Oskar og Mikkel. Petra kom
dog først i hendes hurtige Zoom 8 -
men pga. hendes lystal kunne hun ikke
bevare 1. pladsen. Nikolaj, gennem-
førte turen til Birkholm som eneste C -
sejler med rebet sejl - rigtig flot sejlet.

Efter frokost og dejlig kagemand fra
bager Louis og i øvrigt i det fineste sol-
skinsvejr blev sejladserne gennemført.
B og C sejlerne sejlede på en bane 
øst for havnen og ungdomssejlerne -
Zoom 8 og én laserjolle samt A sej-
lerne sejlede udenfor stranden. B og C
sejlerne gennemførte 5 kapsejladser
og A sejlerne samt ungdoms-sejlerne
gennemførte 7 sejladser - Heldigt for
det, for søndag var vejret blæst  op.

Vinderne af 
Ærømesterskaberne 2009 
blev :
A - sejler:
1. Oskar Buch Kristensen.
2. Theis Madsen.
3. Andreas Rosendahl.
4. Frederik Kristensen.
5. Mikkel Henriksen.

B - sejler:
1. Jørgen Kristensen.
2. Michelle Fly.
3. Rasmus Ibsen.

C - sejler:
1. Magnus Kristensen.
2. Maja Fly.
3. Nikolaj Hansen.
4. Tobias Mondrup.

Ungdomssejlerne :
1. Petra Jørs i Zoom 8.
2. Signe Nielsen og Malene Strange
i Laser jolle.

• OPTIMIST BALLONEN Af Oskars mor -  HELLE KRISTENSEN
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Aftenkapsejlads - efterårssæson 2009
Af MARIE KREUTER

I sidste nummer af Ballonen havde un-
dertegnede skrevet et par linjer om
dette års sæsonstart; desværre havde
der i sætningen om Spækhuggernes
’næsten 15 m2 (fordelt på storsejl, ge -
nua og spiler) de havde hængt op’ ind-
sneget sig en lille sættenisse - holder
nisser dog ikke sommerferie?! Der
skulle selvfølgelig have stået, at Spæk-
huggerne har 15 m2 mere end 806’-
er en. Beklager forvirringen, men nu
skulle fakta være rigtige. Og det har jeg
endda den lokale, såkaldte uvildige,
Spækhugger-målers ord for… Ligele-
des beklagede jeg mig sidst også over
manglen på vind og hvordan måle-/ lys-
reglerne favoriserede bestemte bådty-
per i forhold til de ganske lette  vind-
 styrker, der havde været fremherskende
i det tidlige forår. Men det blev der så
sandelig lavet om på de følgende tirs-
dage. Tirsdag d. 2. juni blev der målt så
høje vindstyrker, at klubbens formand i
samråd med overdommer Tommy, be-
sluttede at afblæse  af-  tenens kapsej-
lads. Men hvad gør man så med sådan
en hel aften, hvor alle har fået fri fra di-
verse forpligtigelser på hjemmefronten?
Trykprøvning af en Spækhugger selv-

følgelig – prøv selv, tæl engang hvor
mange der blev plads til!
I skrivende stund er vi kommet godt i

gang med efterårssæsonen – dog med

en enkelt afblæsning grundet mang-
lende vind, hvor de færreste deltagere
nåede mere end en enkelt mærkerun-
ding inden det begyndte at mørk-  ne.

Sammenkomsten i Laurits spækhugger lever til fulde op til teksten i et af versene
i vores berømte sejlersang: »Når vi nødes til at holde os på land, er det rart at
komme sammen – vær velkommen alle mand«

Lørdag aften blev der hygget med grill
og bål på havnen samt badning - fi-
skeri og indsamling af frøer. Vejret var
så godt, at vi slet ikke skulle i forsam-

lingshuset - for første gang i mange år
- herligt. Efter præmie overrækkelse og
grillpølser med brød blev der pakket
sammen og alle sejlede glade og træt-

te hjem efter endnu en dejlig optimist
weekend. Petra, Mikkel og Oskar sej-
lede i 10-12 sekundmeter hjem til Mar-
stal - flot.
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– ET GODT STED AT MØDES!

Ommel Kro
ØL OG VINSTUE – SELSKABER

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

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

– BYENS MØDESTED!

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

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

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

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

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

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

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-16
Sønd. 10-14

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

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

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

MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal
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Det er med stor forventning vi ser frem
til vores ro-langturer og i år havde vi
besluttet at vende tilbage til Slien og
starte ud fra Slesvig til Missunde og vi-
dere til Lindaunis. Allerede i januar
havde vi reserveret 2 fire-årers robåde
hos vores venner i Slesvig Roklub.
Denne roklub har vi nu besøgt 4 gange
og deres formand Birger Kuhl er en
dygtig ro-leder med stor erfaring og
klare holdninger til udstyr og materiale
og de politiske betingelser for en leve-
dygtig roklub i dagens samfund. Birger
stiller krav til ro-gæster og der skal
være orden i sagerne og behørig do-
kumentation af at den nødvendige do-
kumentation af styrmandscertifikater
og deltagernes ro-erfaring er til stede.
Torben Bundgaard har ansvar for

koordinering og planlægning af lang-
ture i vores ro-afdeling og han har ud-
viklet en 10-siders langtursmappe, der
beskriver aftaler, rejseplaner, deltagere,
huskelister, kort og indkøbslister. Lang-
tursmappen opdateres og forbedres i
efterhånd og er derfor et udmærket
verktøj til langture i fremtiden.
Vi var 10 deltagere der mødtes fre-

dag morgen den 26. juni og gik igang
med at pakke 3 biler og en anhænger
inden turen til Slesvig. Bådeholdene
var Torben Bundgaard (TB), Else Boye-

Hansen (EBH), Ib Rasmussen (IR), Ja -
kob Lyng (JL) og Erik B Kromann (EBK)
i båden Valkyrien og Leif Østlund (LØ),
Raina Kilian (RK), Niels Kilian (NK),
John Kristensen (JK) og Poul Røssel
(PR) i båden Gorm.

Der var bestillt kaffe og rundstykker
på Mommark-færgen og så gik turen
over Als og Sønderjylland og videre til
Slesvig. Efter et kort stop for provian-
tering på den tyske side af grænsen
ankom vi til Slesvig Roklub om efter-

Ro-langtur på Slien 2009
Af LEIF ØSTERLUND

Klar til afgang fra Marstal.

Klar til afgang fra Slesvig Roklub.
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

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

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

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Færgerne bringer liv til Ærø!

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

62 531215
Henter og bringer over hele øen!
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middagen, fik udleveret nøgle til Ro-
klubben og klubhuset i Missunde og
da der var en meget kraftig vind, be-
sluttede vi at vente med at starte ro-
turen til næste dag. I stedet insta lerede
vi os i Missunde, nød en velfortjent fro-
kost i det gode vejr, bestillte bord og
spiste vores aftenmad på Færgekroen
og gik til køjs på et fornuftigt tidspunkt.
Nu ved EBK hvad en farisæer er!
Lørdag morgen var vinden løjet en

smule af, solen skinnede og der var en
god stemning da vi kørte tilbage til
Slesvig for at rigge vores to firer till. Alt
forløb normalt ud af havnen i Slesvig
og vindretningen var stabil modvind,
direkte i den kurs vi skulle holde for at
komme til Missunde. Vi holdt en kort
pause, inden vi fortsatte ud i Grosse
Breide og så var det bare med at
kæmpe og holde kursen direkte mod
vind og bølger. Flere pauser var der
ikke tale om, da vi i givet fald ville ryge
tilbage til udgangspunktet relativt hur-
tigt. Det lykkedes at klare de 12 km på
ca 2 timer og vel fremme ved broen
ved klubhuset, begyndte vi at slappe
af og glæde os til en god frokost igen.
Men strabadserne var ikke forbi. Den
første båd Gorm var på plads ved
broen, da en tysk sejlbåd, der prøvede
at krydse mod vinden uden motor, blev
så forelsket i vores robåd, at den skulle
ind og kysse den i styrbord lønning. Vi
kæmpede alle i robåden for at holde
sejlbåden væk, fik dem til at rebe sej-
len og så lykkedes det endelig at starte
motoren, så de kunne navigere for-
svarligt igen. Stor dramatik og ophid-
selse, men tilsyneladende var robåden,
der er bygget i træ, ikke alvorligt be-
skadiget, og efter udbytte af adresser
og telefonnr, fotografering af robåden,

så aftalte vi at sejlerne skulle kontakte
Roklubben i Slesvig for at aftale det vi-
dere forløb. Lidt rystede samlede vi os
omkring frokostbordet og fik en ekstra
snaps, til at dulme nerverne.
Til eftermiddagskaffen fik vi besøg

af Birger og hans kone Marianne og da
vi ved at Birger er en stor slikmund
havde JK bagt kransekage med nou-
gat, der smagte himmelsk. Birger for-
talte om deres udfordinger med Sles -
vig kommune, da roklubhuset var sun-
ket 10-15 cm i den ene ende, efter
gennemførelse af et kanalprojekt i dets
nærhed. Det drejer sig om temmelig
mange penge, så Birger havde gen-
nemført ekspertvurderinger på egen
hånd, som kunne underbygge deres
bevisføring i forbindelse med erstat-
ningsdiskussionen. Vi fra Marstal for-
talte om vores triste erfaringer med
Vejle Yacht Service ApS og de proble-
mer, vi fortsat har med vores Busser.

Birger var enig med os i at beslagene
til åregafflerne eller svirglerne, skal
være næsten lodrette og utætheder
ind til lastrummen er en direkte kon-
struktionsfejl.
Da vi følte os lidt brugte efter den

hårde rotur blev det aftalt at vi ikke ville
ro mere denne dag, men i stedet blev
der tændt op i eengangsgrillene og
den marinerede mørbrad blev tilberedt.
En skøn aften, hvor der også kunne
ses flagermus rundt om huset.
Hjemturen om søndagen blev det

rene svir, med medvind og træsejl det
meste af turen til Slesvig. Efter klargø-
ring af bådene, frokost på terassen til
roklubben og endelig afregning og far-
vel til Birger, fik vi samlet tropperne til
tilbagerejsen. Vi håber Slesvig roerne
kommer på besøg her hos os i Marstal
til næste sommer. 

Langtursroning er en livstil!

Besætningen i Gorm og kompasset er indstillet.

Fremme i Missunde og Gorm besigtiges efter påsejling.
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

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

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

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

EBBES BÅDEBYGGERI

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

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner
med globalt overblik

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

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

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

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

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17

Middagslukket 12.30-14.00

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk
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Taktikken var klar, lægge sig i spidsen
fra start og øge føringen jævnt gennem
sejladsen! Den taktik var der vist des-
værre flere der gjorde brug af – så
overaltsejren har vi fortsat til gode.
Men en pragtfuld sejlads var det. Vi

fik i »Petrulla« nærmest en skudstart
og med genakkeren oppe gik det mod
Mørkedybet. Vi rundede den grønne
og halede hjem i skøderne til kryds –
faktisk en reprice af sidste års sejlads,
med Valborg i rumpen og så ellers
Fuga, Ylva og Nitten indenfor rimelig
afstand. »Desværre« led Valborg ikke
som sidste år havari, så vi måtte ligge
og slå på ham for at holde ham bag os.
Det kostede os tid til de bagvedlig-
gende, især et vindspring vi var langt
tid om at vende på, fordi vi prioriterede
Valborg bag os højere – det var i bag-
klogskabens klare lys en fejl!
Nåh Petrulla rundede som første

båd Skjoldnæs, sammen med et felt
fra Svendborg, bla. gik vi ret igennem
læen på en Scankap, de kiggede
noget. Op med den lille blå gennaker
og ned langs Ærø, samtidigt med at
vinden flovede. Denne flovning knak
desværre feltet midt over, dvs. 10 me-
trene nåede rund, mens resten blev
hængende i vindstille nogen tid ved
Skjoldnæs, hvilket også afspejler sig
tydeligt i resultaterne. Bla. blev overalt
vinderen fra Fyn Rundt 2009 Poul Od-
dersborg (eller Oddersport som Agnes
tror han hedder) sat af efter at havde
været foruroligende godt med på kryd-
set. Vi trak stærkt fra 10 metrene, sejl-
numre og ansigtstræk forsvandt i
disen, men halvvejs nede fik de lidt
mere luft der kom fra søsiden og
hængte ved os, ja halede vel en smule.
Rundt Vejsnæs, op med den store spi-
ler og hjemover. Fin sejltid, men det
væsentlige forspring vi havde oparbej-
det i tynd luft, forsvandt da vinden sta-
dig øgede. Hurtigste båd rundt øen
blev vi dog også i år.

Vi delte en god placering som num-
mer fire overalt med Ylvaen, mens vi
sir tillykke til Valborg, Fuga og Nitten,
som trak de længste strå i vores
»meter båds kamp«. Skægt nok var
der flere både der også landede på
samme præmietid – det kan man kalde
præcisionssejlads.
Det var glædeligt at se deltagelse af

et par både udenøs fra, som sagt bla.
»Oddersport«. Det der kunne trække
flere til i flg. de udenøs kapsejlere, og
som ville være problemfrit at gennem-
føre for os, er sejlads efter Dansk Han-
dicap målereglen, som stort set alle
kapsejladser herhjemme afvikles efter,
og som Dansk Sejlunion til stadighed
arbejder med at forbedre. LYS-tal, den

svenske måleregel, som vi anvender
Ærø Rundt og til aftensejladser arbej-
des der ikke med i Sejlunionen, så den
er en død sild herhjemme, bortset fra i
klubregi, hvor lokale LYS-varianter
med løbende justeringer af de enkelte
bådes handicap foregår med succes
for en fair og spændende konkurrence.
Se i øvrigt kapsejladskalenderen for

2009 sakset fra Thurø Sejlklubs hjem-
meside den må fremover i klubbla-
det/på vores hjemmeside. Der er
stadig flere sejladser i 2009 her i det
Sy’fynske at vælge imellem – alle sej-
les efter Dansk Handicap - lad os
komme ud og lege med de andre, så
kommer de måske også for at lege
med os!

Ærø Rundt 2009
Af ERIK JØRS

Anker Post klarer flagsætningen på PIA

STØT VORE ANNONCØRER
- de støtter os!
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Kapsejladskalender 2009

Sejlads Dato Klub Hvorfra Der sejles efter Seneste tilmelding

Tåsinge Rundt 17. maj SSS Rantzausminde DH 09 Se 
Havn www.sss.dk

Fyn Cup 22.-24. maj BS Bogense DH 09 Følg med på 
www.fyncup.dk

Classic 5.-7. juni OS/KS Kerteminde DH 09 + Følg med på 
Fyn Rundt Doublehanded www.fynrundt.dk

Østersø Regatta 20.-21. juni SVA Rantzausminde DH 09 + 16. juni kl. 20.00
lystbådehavn motorsejlere + Se www.sva1.dk

doublehanded

Storebælt Cup 20. juni NSF Nyborg DH 09 Følg med på
Vresen rundt www.nyborgsejlforening.dk

Svendborg 6.-9. August Sejlklubberne Svendborg Klassiske Følg med på
Classic Regatta i Svendborg Havn træbåde www.classicregatta.dk

Round the Island 15. august TBL Troense DH 09 Se indbydelse
Doublehanded

Øhavet Rundt 22.-23. august TSK Gambøt Thurø Kølbåde: DH 09 Følg med på
Flerskrog: LYS www.thuroesejlklub.dk

Storebælt Cup 22. august Sejlklubberne Korsør DH 09 Følg med på
Agersø Rundt ved Storebælt www.nyborgsejlforening.dk

Hyæne Race 29. august FS Faaborg DH 09 Se indbydelse
Kvinder kølbåde

TucoCup 5. september FS Faaborg DH 09 Følg med på 
www.faaborg-sejlklub.dk

Storebælt Cup 5. september KS Kerteminde DH 09 Følg med på
Romsø Rundt www.nyborgsejlforening.dk

SkarDrej 12. september BAS Ballen DH 09 Se indbydelse

Rudkøbing 19. september RKS Rudkøbing Forhånd Se

Leje af byens
bedste 
festlokale
– Marstal Sejlklub –
Henvendelse til ?????????????????

Tlf. 62 53 30 81

Sweatshirts
i str. S-XXXL med 
klubbens logo kan købes 
i klubhuset. 

PRIS: Kr.22000

Klubstandere
kan købes på 
søfartsmuseet eller 
i klubhuset.

PRIS: Kr.6500
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Starten er gået ude ved Ballonen og kursen sættes mod Mørkedybet – altså Rødt Flag = øen om bagbord.

Erik Jørs i super sprinteren »Petrulla« laver en perfekt start og passerer både start og mållinie som første båd.



14 MARSTAL SEJLKLUB

STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny 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, blot det er indenfor emnet Sejlads / Sejlklub. Det kan være: En
drøj beretning – forslag / ideer til klubbens udvikling i fremtiden – en kommentarer til en aktuel begivenhed
– et tilbageblik på en historie fra forgangne tider osv osv. - Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos.
Altså frit slag!

I sidste nummer var det roafdelingens formand Leif Østlund, der havde stafetten, og denne gang er det Brita
Rasmussen, der fortæller om sin sejlads med spidsgatteren »Teisten«. Brita har selv udpeget næste stafet-
holder, der bedes indsende sit bidrag til Ballonens December nummer, inden den 20. November – Den hel-
dige er også fra den gode by OMMEL, nemlig:

(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).

INGE MORTENSEN

På sejlads med »Teisten«
Af BRITA RASMUSSEN

For mange år siden foreslog Egon (min
mand) om vi dog ikke skulle købe en
sejlbåd, jeg blev temmelig overrasket
og tænkte i øjeblikket at det nok var en
spøg, da jeg jo ikke lige var så vild med

sejlads og næsten kunne blive søsyg i
et badekar….
Men manden mente det sandelig al-

vorligt, og så gik jagten i gang med at
finde den rigtige båd, som jo naturlig-

vis skulle være af træ. Det var ikke
nogen let opgave, der var skam både
nok til salg og vi rejste fra den ene
havn til den anden men der var altid et
eller andet galt med båden, for det

»Teisten« med skipper Egon på dækket i Birkholm Havn.
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meste var det faconen det var galt
med, men så længe vi kunne nøjes
med at kikke så blev jeg da ikke søsyg.
På en af vores mange ture kom vi en
dag til Skanderborg, og der stod Tei-
sten, Egon var vild med båden - den
havde den rigtige facon... Men så var
alt også sagt. Den så mildest talt her-
rens ud, med bl.a. en rådden mast, jeg
var ikke begejstret og kunne ikke forstå
min ellers så fornuftige mand ville gi�
penge for sådan en stak ragelse.
Men båden blev købt, og sejlet til

Ommel, så nu skulle vi bare ud at
sejle!! Den første sommer vi havde
båden blev det kun til endags ture, vi
var jo ikke sejlkyndige, og med to børn
og et i vente var der mange ting som
skulle læres, båden var for øvrigt også
så grim, da den ikke var blevet ordent-
lig kølhalet i mange år, så vi skulle ikke
vise den frem for mange steder. Året
efter var båden blevet rigtig flot. Egon
havde brugt mange timer på at få den
til at se fin ud, så nu skulle vi rigtig på
tur med overnatning, to voksne og tre

børn, hvor den mindste endnu ikke var
fyldt et år, fylder en del så man skulle
være god til at pakke, barnevognen
skulle selvfølgelig også med, den
kunne junior ikke undvære. 
En af vores første ture gik til Tysk-

land, for med sådan en stor båd kunne
vi da klare alt slags vejr (troede vi).
Efter en hel dag med kryds og dårligt
vejr, og tre ud af fem led af søsyge og
bare ønskede sig at komme i land, øj-
nede vi noget der lignede indsejlingen
til en fjord. Nu er vi snart i Slien lød det
kækt fra skipper (Egon) – og efterføl-
gende: »Nå de har nok fået en u-båd
her« – måske er det Kieler fjorden. For
min skyld kunne det være hvor som
helst bare det var et sted man kunne
komme i land. Godt fortøjet ved broen
og lidt mere ro på tingene, opstod det
næste problem, alt vores køjetøj var
vådt, det sker vel ikke i en plastik båd
? Heldigvis var det tørvejr og meget
blæst, så alt kom ud at hænge rundt
omkring på båden, i masten og på
bommen og alle vegne, det var et syn

som mange stoppede op for at be-
tragte. Heldigvis var alt tørt inden sen-
getid. Hjemturen gik godt, der var ikke
så meget vind, så humøret var betyde-
lig bedre. Vi blev heldigvis ikke så for-
skrækket at vi ikke turde sejle igen.
Efter 21 år med Teisten har vi haft

mange dejlige ture, men vi har også
haft ture hvor jeg har sagt, det her gør
jeg aldrig igen. Sjovt nok er det de ture
som ikke går så godt vi bedst kan
huske, men heldigvis også kan grine af
bagefter. Jeg bliver ikke søsyg mere, vi
har lært at jeg bliver ude i frisk luft og
så må Egon stå for hvad der skal gøres
under dæk medens vi sejler, vores
børn er voksne og er ikke med på ture
mere så jeg har fået mere tid til at lære
at sejle. Problemerne med at holde
dækket tæt har vi også fået løst, nu
sker det ikke så tit at noget er vådt
Man skal lære af sine fejl, siger man,

så vi har lært rigtig meget!!!

- God vind til alle fra skipper/styr-
mand/matros og kok på S/Y »Teisten«

Udvidelsen 
af klubhuset
Så har Tommy og Helge gjort start -
pistolen parat til den længe ventede
udvidelse af klubhuset. 

Byggetilladelsen er i hus og de geotek-
niske prøver vedr. fundamentet er fo-
retaget. Da klubhuset jo har relationer
til vandet, skal der forstærkes med
rundjern i fundamentet, når vi når så
langt.

Beregninger vedr. bæreevne for bære-
jern og limbjælker er igangsat, og vin-
duer og døre samt øvrigt materiale er
planlagt til bestilling. Tommy og Hel-
ge er i førertrøjen under hele arbejdet
med bestyrelsen på sidelinjen. De skal
dog sørge for det finansielle.

Der afholdes (er overstået - red.) Infor-
mationsmødet den 2. september. Her
informeres om arbejdet og udarbej-
delse af tidsplan for 1. etape, der om-
fatter optagning af fliser, gravning af
grund (med maskine) - støbning af fun-
dament og klaplag. Lægning igen af fli-
ser inden 2. etape, som omfatter
træarbejdet (vinduer og døre) og tag-
arbejdet. 

Bygningen skal lukkes inden jul og
være helt færdig til standerhejsningen
i foråret 2010. 

Mød op med gå på mod og arbejdslyst
og gør dig fortjent til Rejsegilde.

• KORT NYT Af NIS KØRNER
Det nye have/park udvalg
Som nævnt i sidste nummer er det lykkes at besætte de betroede stillinger i
have/parkudvalget med Helge Morsø og Bøje Madsen. 

På billedet ses de gæve folk i fuld sving, og det har de sommeren igennem gjort
mange gange, så omgivelserne ved klubhuset tager sig rigtig pænt ud. 

Og bedst af alt; det ser ud til de hygger sig med det. 
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2009

FORÅR 
� Lørdag 14. marts: Kranfolkene tørner til
� Onsdag 01. april: Optimist afd. starter
� Lørdag 18. april: Oprydning klubhuset
� Søndag 19. april: Standerhejsning
� Søndag ?? april: Optimisttur til svømmehal
� Fredag 01. maj: Roerne starter
� Tirsdag 05. maj: Aftenkapsejlads for kølbåde
� Lørdag 30. maj: Pinsetur
� Fredag 05. juni: Harmonikafestival i sejlklubben
� Lørdag 20. juni: ÆRØ Rundt

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

BAGSIDEFOTO

Det kan godt være at billeder af folkebåde gennem årene har været overrepræsenteret i forhold til andre bådtyper. Men når
man ser Jens Lindholms flotte billede af Ebbe Andersens fine træ folkebåd fra 1962, der gør sig klar til starten på Ærø Rundt
i juni; ja så må de fleste sejlere nok indrømme, at ikke mange bådtyper kan måle sig i skønhed, med sådan en folkebåd på
bidevind i frisk sejlluft.


