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Formand Michael sejlede Ærø Rundt i sin Shipmann 28
»Majumse«.
På det lille billede er det Pia Damgaard, der er galionsfigur på deres flotte Knarr båd.
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SNEDKERMESTER
HENNING BOYE

KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

ÆRØ BRAND

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

Pantone

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

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!
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Marine
PÅHÆNGSMOTORER
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Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!
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Kolonialvarer
Øl, vand, vin og spiritus
Stort udvalg i ost
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ÆRØ BRAND

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

A. H. Regnskabsservice
v/ ANNE-LISE HANSEN
Færgevej 62 . 5960 Marstal
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

SR-ELECTRIC
◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

aut. el-installatør søren rasmussen
egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

TLF. 6252 2000
◆ DØGNVAGT ◆
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Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN
Sommeren er en periode hvor der naturligt foregår en masse på havnen, således har vi fået gennemført vores efterhånden traditionsrige
sejlads Ærø Rundt, hvor jeg selv deltog med »Majumse«, og vi troede
vi havde sejlet r….. ud af bukserne da vi fik en 2. plads i vores løb, det
viste sig dog at vores DH mål var forkert og vi røg langt ned af præmieskamlen, men pyt vi havde en fin sejlads og nogle gode timer på
vandet. Optimisterne har haft sommercamp, på plænen bag sejlklubben, der blev sejlet og hygget og det så ud til at alle havde en god tid.
Og deres Birkholmstur er i skrivende stund meget nær forestående.
Byggeriet har forståeligt nok ligget stille siden Marcello åbnede, men
jeg er sikker på at bygge- udvalget hurtigt får terrassen gjort færdig,
så hjælperne kan få den fortjente »Byggemiddag«, som de er stillet i
udsigt når byggeriet er helt afsluttet. Men hvor har vi dog fået meget
ros for tilbygningen fra både medlemmer og gæster.
Jeg er siden jeg sidst skrev i Ballonen, blevet valgt ind i Folkeoplysningsudvalget, og sidder således med ved bordet når der skal fordeles midler til øens foreninger. Regelsættet, hvorefter midler skal
fordeles er vi ved at lave om, fordi den tidligere model ikke var lovlig.
Det ligner en klar reduktion i vores tilskud, men jeg vil selvfølgelig gøre
mit for at gøre reduktionen så lille som muligt.
Vi havde et kedeligt uheld på pladsen i vinters, hvor vores traktor
med en båd på slæb tørnede ind i en anden båd på pladsen. Den
slæbte båd blev »lavet« på bådejerens forsikringsselskab, »Søassurancen Ærø’s« regning. Efter en del skriverier bliver den beskadigede
båd på land nu »lavet« på sejlklubbens traktor forsikrings regning.
Nogen gange betaler det at råbe lidt op, idet det første brev fra traktorens forsikring sagde, at de kun ville dække hvis traktoren var blevet brugt til arbejdskørsel – Efter lidt udredning om hvad arbejdskørsel
er, endte det dog med, at de gerne vil betale og dermed holde sejlklubben skadesløs. Så trods alt en god udgang på en kedelig historie,
og jeg håber de berørte parter syntes det samme.
Til sidst vil jeg opfordre alle til at sætte kryds ved den sidste lørdag
i september (den 25.). Der skal vi jo sejle rævejagt, og efterfølgende
mødes i klubhuset om aftenen med medbragt mad.

Agurketid?
Af MARIE KREUTER
I forbindelse med den afgørende fase af denne ballonopstigning har
jeg måtte trække på gammelkendte kræfter. Nis Kørner har yderst velvilligt trådt til i forbindelse med tryk og korrektur, da jeg blev kaldt på
job noget før end planlagt. Af samme grund mangler et par af de
lovede faste indslag desværre også – det må vi indhente i næste nummer! Men tusinde tak til Nis! Og til alle jer andre for de mange rosende
og opmuntrende ord om mit første nummer af Ballonen. Grundet mit
job er jeg – som allerede nævnt – yderst afhængig af jeres engagement, og det har derfor været en sand fornøjelse at modtage mange,
og meget spændende artikler fra både børn og barnlige sjæle. I dette
tilfælde kan man minsandten ikke klage over agurketid!
Desuden er det jo flot som Marstal Sejlklub – og Ærø Sejlforening
– bliver repræsenteret til vidt forskellige stævner. I skrivende stund
sejler Laurits Nielsen DM for Spækhugger i Køge Bugt – det får vi forhåbentlig mere at høre om i næste nummer. De første erfaringer med
e-mail korrespondancen til og fra min arbejdsplads gør, at alle bidrag
til Ballonen og korrespondance med redaktøren fremover skal sendes til e-mail adressen: ballonskipper@planet-earth.dk

DEADLINE
for BALLONEN nr. 4, 2010 er:

10. NOV.
MARSTAL SEJLKLUB
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

Z O N E T E R A P I

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

Exam. kiro- og zoneterapeut

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

RADIO & DATA BUTIKKEN

Pizzeria al Porto

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

v/ SEJLKLUBBEN

62 53 12 15

Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

Henter og bringer over hele øen!

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

09004

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 11 32
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I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN
FOUNDED 1907

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

Færgerne bringer liv til Ærø!

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

Indvielse af sejlklubbens nye terrasse
– Se nu stiger solen...
Af INA VESTERGAARD
I de mange år jeg har været på Ærø ja
helt tilbage til ´75 (altså 1975) har jeg
været til standerhejsning i Sønderrenden pinselørdag . Vi mødes ved 13-14
tiden og har nogle hyggelige timer med
herboende og landflygtige som vender
tilbage for at høre nyt fra renden.
Det er stort set de samme mennesker, og billederne vi tager ligner også
til forveksling dem fra alle de andre år.
Dog er børnene blevet lidt større. Vi er
ikke blevet meget ældre at se på.
Seancen har kørt efter samme opskrift: Vi har drukket lidt øl, snakket
gamle dage og spist pizza eller lignende, sunget en smule. Ja – haft det
ganske hyggeligt.
Da vi var unge kravlede vi så op på
»Husets tag« (der er nogle der gør det
endnu, selvom de er nærved eller over
60) for at se pinsesolen stå op. MEN i
år lovede Nis og Boye, at den nye terrasse over sejlklubben ville stå klar til
pinsemorgen så hvis bare vi sørgede
for morgenmad og lignende skulle de
nok sørge for udsigt og godt vejr. Der
blev lagt terrassebrædder for fuld kraft
af Tommy, Anker og Nis i ugen op til
pinsen, og selvom det ikke blev færdigt, var der lagt tilpas mange kvadratmeter til at vi kunne afholde det fælles
»pinsesolopgangs« morgenbord. Og
det blev en pragtfuld morgen. Der
mødte den faste stok (som havde

Sikken de ser morgenduelige ud, måske lige med undtagelse af ham til højre, der
havde glemt at være til køjs i løbet af natten
været hjemme og sove siden midnat)
samt de unge mennesker, der havde
kørt igennem, men dog stadig var i
stand til at synge »I østen stiger solen
op«.
Ikke nok med det, de forhalede lidt
senere hen og hejste flaget i Sønderrenden, medens de sang Martha filmens »Gud signe dig – Norge« Der var
ikke et øje tørt.
Vi havde den mest pragtfulde solopgang fra terrassen, for the »record«

kommer pinsesolen altså lige op af
kalkovns-skorstenen. Jeg ved ikke
hvad lystbådeejerne ved bro 6 mente
om arrangementet, men vi fik ingen
klager – kun smil. Og os på toppen fik
en god snak og moro i løbet af formiddagen. Hen ad formiddagen blev det
lidt overskyet og det var alligevel tid til
at gå hjem fra en dejlig morgen på den
ufattelig flotte terrasse, som vi varmt
kan anbefale til morgenarrangementer
med udsigt.

MARSTAL SEJLKLUB
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• KORT NYT

Af NIS KØRNER

»Five more years«
Efter en forrygende sæson, hvor Marcello og Florientina har
haft rigtig travlt, tyder meget på, at der opnås enighed om
en ny aftale mellem sejlklubben og Marcello på en femårig
forlængelse af lejekontrakten.
Der har indimellem været lidt røster fremme om, at det er
en skam at medlemmerne ikke kan bruge salen og køkkenet i klubhuset i de tre sommermåneder, men den lille
ulempe holdt op imod at vi dels tjener en skilling på Marcello´s forpagtning og dels bidrager til at lystsejlerne og
masser af lokale har en dejlig sommerrestaurant, har gjort,
at bestyrelsen ikke tøvede et øjeblik med at gå i forhandling
med Marcello – og i praksis ville der nok ikke være ret meget
aktivitet i klubhuset i sommerperioden.

Kursus til duelighedsprøve
i sejlads
Sejlklubben satser i den kommende vinter på at afholde kursus i sejlklubbens lokaler, der skal føre deltagerne frem til
duelighedsbevis i sejlads.
En kreds af lærere på navigationsskolen, med tilknytning
til sejlklubben, vil på skift undervise i navigation, vagttjeneste, motorlære mv. der satses på start lige efter efterårsferien, og så fortsættes med en ugentlig undervisningsaften
i 14-16 uger, således at det hele kan afsluttes med eksamen og praktisk prøve i april.
Deltagerne skal selv anskaffe bøger og rekvisitter samt
betale et endnu ikke fastlagt kursus og eksamensgebyr,
som nok kommer til at ligge et sted mellem 500 og 1000 kr.
Deltagerantallet kommer til at ligge på ca. 15 kursister.
Interesserede kan henvende sig til Christian Arnold på tlf:
60 66 62 94.

»Jeg vil ha’ en blå ballon«
Fra en anonym læser af Ballonen (hvis navn dog er redaktionen bekendt) har vi som reaktion på sidste nummers
gyselige forsidefarve fået tilsendt følgende lille vers, der er
kendt af alle, der er kommet lidt op i årene, som en af barndommens glade sange.

Jeg vil ha en blå Ballon
Én med helt normal facon
En med tekst og bilder på
Og den skal være BLÅ!

Flisebelægning i masteteltet
Marcello og Florientina giver i øvrigt udtryk for stor tilfredshed med vores nye tilbygning. Der er overhovedet ikke tvivl
om hvilke borde der først bliver optaget – nemlig dem med
havneudsigt. Det travle par, som redaktionen fik en snak
med en uge før de skulle lukke af for sæsonen, glædede sig
som sædvanligt meget til den velfortjente ferie på Sicilien,
og med 100 dages arbejde i streg uden en fridag i bagagen,
kan vi vist alle kun ønske dem en rigtig god tur.

På sidste bestyrelsesmøde, blev det besluttet, at der skal
lægges fliser som dørk belægning i vores nye mastetelt, da
det pt. Ikke fungerer efter hensigten pga. for meget støv og
for meget rod.
Selvom vi har trukket store veksler på den frivillige arbejdskraft det sidste års tid, tillader vi os alligevel at tromme
sammen til et par arbejdsaftener / en weekend formiddag,
så vi også kan få styr på denne lille mangel.
Alle medlemmer der har grej, små joller eller andet løsøre
liggende i teltet, bedes fjerne det i den første uge efter Ballonen er udkommet.

Rævejagt 2010
Lørdag den 25. september er det igen tid for den traditionelle Rævejagt. Starten går kl. 14.00 fra havnehullet.
Program købes i klubhuset fra kl. 12.30.
Dagen afsluttes med stander-strygning og fællesspisning med medbragt mad i Klubhuset.
VEL MØDT – SEJLADSUDVALGET
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Dyb koncentration før mærkerundingen.

Festudvalget søger medlemmer m/k
til hjælp ved
arrangementer i sejlklub-regi
Er du interesseret, ring til:
NY annonce – størrelse ! side
Marianne Sylvestersen, tlf. 62 53 31 06

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?
Køb den LOKALT
Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
ved
autoriseret
forhandler
________________________________________________

Færdiggørelse af tagterassen
Efter den dejlige pinsemorgen, der er omtalt andetsteds i
bladet har Tommy, Anker og Nis fået lagt resten af terrassebrædderne. Herefter er der gået sommerferie i den, så der
er ikke rigtig sket noget længe.
Det der mangler er belægning på trappen og gelænderet
________________________________________________
rundt. Dette arbejde lover de at få færdiggjort inden vinteren.

Sejlklubben byder velkommen
til følgende nye medlemmer
Knud Bøttiger, Bjarne Skov Petersen, Steen Riis Bækmark,
Rasmus Kjeldgaard, Freja Mondrup Larsen, Sille De MagosHolst, Jacob Petersen, Toke Leth Lundby, Asmus Oliver
________________________________________________
Lewis, Sille Olsen, Andreas Jensen, Christina Kjerulff, Erik
Hansen, Natalija Mathiasen.

Nyt dommerskib
Så blev det en realitet. Overdommer Tommy har fået sig en
ny Anne Marie – altså ikke en af kød og blod, men en motorbåd af »Grand Banks« trawler typen. Absolut et værdigt
dommerskib til vores aftenkapsejladser.

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

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

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

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Marstal Bageri

Din lokale samarbejdspartner

MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Din lokale samarbejdspartner

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

MED GLOBALT OVERBLIK

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand

Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33
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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

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

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

EN AFTALE ER EN AFTALE !

EBBES BÅDEBYGGERI
Kirkestræde 17 · 5960 Marstal
tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT
MARSTAL – DANMARK

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17
Middagslukket 12.30-14.00

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ebbes Bådebyggeri
Marstal Navigations-q

11/01/04

23:16

Side 1

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

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

Optimering af 11 meter »Petrulla«
– til inspiration!
Af ERIK JØRS
»Petrulla« er en fornøjelse at sejle,
blændende hurtig under alle vindforhold, men selvfølgelig mest når hun planer 12-16-20 knob, så breder smilet sig
fra øre til øre og man griner uhæmmet
af begejstring ombord. Hun er også
krævende, nærmest en »49’er blandt
kølbåde«, hvor en lille fejlmanøvre eller
langsommelighed får konsekvens – hun
kan ikke sejles med hænderne i skødet
og slet ikke optimalt – det kan ind imellem være trættende.
Ekstreme både får ofte et højt mål,
og pga. manglende erfaring med typen
tildeles de finurligheder de nu har, en
ekstra straf i handicap. I LYS reglen
som bygger på lige dele erfaring og
matematik, mangler erfaringen med de
små klasser og one-off konstruktioner,
hvilket oftest medfører et urimeligt højt
mål. DH-reglen, som er rent matematisk, synes mere retfærdig om end der
også her naturligvis indgår en afvejning
af hvad der er med til at gøre en båd
hurtig, og derfor skal koste på handicappet – vurderinger som gør nogle
bådtyper meget konkurrencedygtige
og andre mindre.
»Petrulla« har haft et meget højt mål,

som gjorde at vi knoklede som små
kinesere for at få spiler op lige efter
mærkerunding og sidst ned, slog optimalt »tror vi nok« på vindspring, startede fint etc. – lige meget hjalp det, vi
nåede for sjældent de sidste både før
målgang eller slog de andre på mål.
Jeg begyndte så at kigge på DH-reglen, for at finde ud af, hvad der betyder noget for målet? Og det er groft
sagt: 1. Sejlareal i forhold til vægt (kg/
m2 sejl), dvs. jo færre kg der skal slæbes gennem vandet pr. kvadratmeter
jo højere mål, 2. Vandlinielængde og
våd overflade og 3. Specielle straffe
som f.eks. ekstra højt mål for lavt tyngdepunkt i kølen – i vores tilfælde straf
for bulbkøl.
Ved at lege med computerprogrammet på www.websejler.dk fandt jeg ud
af at den samlede bådvægt skulle op,
spileren være mindre og »bulbstraffen«
ophæves ved at hæve tyngdepunktet i
kølen, så den kom til at svare til klassificering af en normal køl. Det sidste
kunne efter skibsingeniørens udregninger gøres ved at lægge et vist antal kg
indvendig over kølsvinet.
Ændringerne blev i »Petrullas« tilfæl-

de til ca. 15 kvm. mindre spiler, 160 kg
bly oven på kølen, en vejning som afslørede en overvægt i forhold til klassen, og en fok der netop overlapper
stor-sejlet (1,5 kvm større fok gav dog
en målestraf, som vi tog med for at få
det lille overlap mellem forsejl og storsejl). Samlet gav det et nyt DH-mål på
596,9 sekunder/sømil mod tidligere
574,4 sekunder/sømil, altså en forbedring på 22 ½ sekund pr. sømil. Så nu
er vi pludselig konkurrencedygtige på
distancesejladser efter Dansk Handicap, så vidt vi kan vurdere efter gode
placeringer Fyn Rundt, Tåsinge Rundt
og sidste Ærø Rundt.
»Petrulla« er blevet lidt stivere, går
mærkbart højere og hurtigere på kryds,
mens vi ikke har mærket langsommere sejlads på læns, selvom det selvfølgelig må være tilfældet, ligesom
planingstærsklen må være hævet en
smule.
Nogle kan mene at det er »usportsligt« at trimme en båd på målet, men
udstyr og træning spiller jo en rolle i
alle sportsgrene – også sejlsport, så
måske også din båd kunne optimeres
uden det store besvær!

Redaktøren fangede tilfældigvis Erik Jørs og klubmåler Laurits Nielsen i aktion, da »Petrulla« skulle måles med de nye optimeringer – gad vist om skibsingeniørens udregninger mon også indbefattede en vist særdeles overlastet Optimist-jolle?
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• OPTIMIST BALLONEN

Af Elisabet Kristensen

Sail Extreme 2010
– Jollestæve i Kerteminde
Af FAMILIEN FLY
Michelle og Maja Fly har lige været
med på deres første weekend stævner
udenøs; henholdsvis i Fåborg og Kerteminde. Det blev en stormomsust start
i Fåborg, hvor vejrguderne absolut ikke
var med dem, men de holdt stædigt ud
og blev ved med at kæmpe – trods silende regn og svære søer set fra Optimisternes øjenhøjde. Det var en god
og lærerig oplevelse for dem begge.
Weekenden efter i Kerteminde var de
med til Sail Extreme 2010. Der havde
vejrprofeterne været rigtige gavmilde
med masser af sol og gunstig vinde til
afvikling af et forrygende arrangement.
Da vi er nye udi kunsten at deltage
i udenøs stævner, er det hele noget nyt
for os alle sammen; det startede da
også godt med at Maja ikke kunne få
lov til at deltage, da der var en anden
sejler med samme sejlnummer, og som
endda havde bevis for sit nr. 7666. Så
farmand måtte op på kontoret for at
redde situationen, det blev klaret ved
at fjerne det sidst 6-tal så Maja nu
havde nr. 766 (pyha). Næste problem
opstod da vi fik af vide – lige før afgang
- at ungerne skulle afvikle deres frokost
på vandet. Hvorfor nu det??? Vi havde
jo lige fået fortalt weekenden før i Fåborg at det gjorde C sejlerne altid på
land. Nå, men på med vanten igen –
Michelle og hendes onkel Max blev
sendt i Brugsen for at købe noget proviant til farten; 2 x 3 stykker højtbelagt

smørrebrød i en plastik kasse. Øh, nok
ikke ideelt, men sammen med en vanddunk i en plastpose og noget frugt,
blev M & M’s endelig sendt på havet.
Herefter kunne vi gamle sætte os ned
ombord på skibet som vi havde lagt i
den nordlige ende af havnen lige ved
siden af hvor de skulle sejle. Efter en
små 5 timer kom M & M’s i land igen
efter fem (flot!) gennemførte sejladser
godt sultne, da det højt belagte smørrebrød var kæntret undervejs i jollerne,
og det havde vist ikke været så indbydende alligevel.

Samme aften fik vi alle en rigtig hyggelig grillaften oppe ved Jens og Anne’s nye camplet sammen med alle de
andre fra Marstal Sejlklub, hvor vi
fik lov til at smage Frederiks friskfangede stenbider.
Næste dag skulle vi på værksted
med Michelles jolle, da skødesblokken
var røget af (hun havde dagen før gennemført de tre sidste løb uden et
fæstne af skødesblokken), så vi fik en
ny bolt og split oppe ved Winner’s
salgsvogn til sølle 10 kr. samt en invitation til Marstals Optimist afdeling om
at komme over på fabrikken i Fåborg
og se hvordan de laver joller.
C-sejlerne gennemførte to sejladser
om søndagen, hvorefter dommerne aflyste resten af dagen, da der var for
meget vind til de små – senere måtte B
sejlerne også aflyse. Det har været to
fantastiske weekender, hvor børnene
har lært rigtigt meget, bla. at banerne
til et stævne er 10 gange større end de
er vant med på det lille hav. En oplevelse som vi varmt vil anbefale alle optimister at prøve. Tak Elisabet, fordi du
fik os lokket med.

Nye sejlere 2010
Optimistafdelingen byder velkommen til følgende nye sejlere, der
alle er startet her i 2010:
Steen, Rasmus, Sille H, Jacob,
Toke, Asmus, Mie, Sille O, Freja.
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Sommerlejr
i Marstal Sejlklub
Af ELISABET KRISTENSEN
Som noget NYT i Sejlklubben, har vi
prøvet at lave en sommerlejr i børnenes sommerferie. Jeg har gået med
tanken i flere år, fordi jeg syntes det var
synd, at der ingen aktiviteter var i børnenes sommerferie. Valgte at kalde det
»anderledes dage«, da vi skulle prøve
at lave alt mulig andet end det vi var
vant til i optimist afdelingen. Vi mødtes
mandag den 28. juni om morgenen,
hvor vi satte vores telte op ved Sejlklubben i det skønneste vejr og med
godt humør fra alle, for sommerferien
var jo lige begyndt og vi skulle hygge
os i 3 dage sammen. Vi blev enige om,
som det første efter at vi havde fået
telte og grej på plads, at gå ud og få
os en dukkert fra bro 10, da det var så
varmt. Vi spiste dejlig frokost ved 12tiden, hvor vi lavede en ordning med
hvem, der skulle vaske op, hjælpe med
at lave mad mm. Det fungerede vældig
godt og jeg håber for nogle forældre,
at de så har fået lidt mere opvask-/oprydningshjælp derhjemme nu, for det
viste sig nemlig, at der var flere, som
aldrig havde prøvet at vaske op. Det
har de så lært nu! Hele eftermiddagen
brugte vi så på vandet med at sejle i
andre jolletyper end dem, de var vant
til. Det var en stor succes, specielt for
de nye optimister. Det var sjovt for
dem, at være med ude i en Laser og
Zoom 8 jolle. Der var så pause ind
imellem med kaffe, saft og hjemmebagt kage, som Rasmus’ mor havde
lavet til os. Mumm!! Vi grillede vores aftensmad ved den lille legeplads (der
holdt vi til hele tiden med mad og forsyninger), samt dejlig kage fra Asmus’
mor. Som afslutning på dagen lavede
vi bål med snobrød og vi sagde godnat
kl. 22.00.
Tirsdag den 29. juni stod vi op ved
7.30 tiden. Natten var gået fint, bortset

fra en lille stemme der kaldte »Elisabet’«midt om natten (kl. 4.00 mener
jeg…) og jeg tænkte, åh nej – det kan
da ikke være mig han kalder på og jeg
måtte tage mig sammen og få gluggerne op. Det var bare en lille fyr, som
ikke kunne sove mere, så jeg tror jeg
fik sagt om han dog ikke kunne læse
lidt. Jeg var jo bange for, at han skulle
vække hele lejren. Han faldt så åbenbart i søvn igen, for der blev ro efterfølgende. Vi spiste morgenmad kl. 8.00
og gjorde os klar til vores store udflugt,
som skulle gå til Langholmshoved,
hvor vi skulle bade og grave sandorme
til vores fisketur senere. Vi sejlede tidligt på formiddagen over i 3 følgebåde,
hvor Mikkel, vores nye hjælper sejlede
i »Jorde-moderen«, Thea i deres egen
gummibåd, som vi for øvrigt altid er
heldige til at låne til vores undervisning
mm. Selv havde jeg resten af ungerne
i »Vandloppen«. Hege, Agnes veninde
fra Norge, var også med derovre for at
hjælpe os med det hele. Det er også
hende, der har taget lidt billeder. Vi badede og hyggede os og fik lækre sandwich, som Thea havde stået for, og I
kan tro de smagte! Sandorme blev der
ikke mange af – faktisk ikke en eneste,
så vi måtte droppe fiskeriet på vej
hjem. Vi prøvede at dørge lidt, men
ingen fisk. Vi havde en dejlig dag derovre og var tilbage ved ca 15.30-tiden,
hvor der igen var dejlig kage fra Lone
(Rasmus mor). Søren (også en ny hjælper) tog med nogle af ungerne ud i
»Vandloppen«, for at sejle med en tube
efter. En tube er en speciel forstærket
ring, som er efter speedbåde i høj fart
ligesom et par vandski. ALLE børnene
havde dog fået tilladelse af deres forældre. Selv er jeg en kylling med sådan
noget, også fordi jeg havde ansvaret
for de andres børn, så Birger og jeg
sejlede ud og tjekkede om det nu også
var ansvarligt nok. Jeg brød mig ikke
om det og fik dem dæmpet lidt ned,
men ungerne JUBLEDE. Selv de helt
nye optimister. Der blev selvfølgelig

ikke sejlet fuld speed med dem, selv
om de gerne ville.
Vi grillede igen vores middagsmad
ved 18-tiden, efterfuldt af endnu engang kage fra Solveig (Asmus’ mor).
Aftenen gik med fri leg, samt bål og
snobrød. Vi skulle have tiden til at gå,
for vi skulle lave »natsejlads« med B og
A sejlere. Vi begyndte småt at rigge
joller til kl. 23.00, og Jens og Birger
havde ansvaret for dette. Hege, og de
to eneste C sejlere, Rasmus og Steen,
som var tilbage på lejren, var med mig
i følgebåd ude og kigge på. De andre
skulle til en anden lejr onsdag. Det blev
en helt fantastisk sejlads. Det var det
skønneste vejr, næsten stille, men nok
til, at de kunne sejle. At se de optimistjoller med hvide sejl i mørket, dog med
lygter, var et storslået billede. Det lignede flotte, elegante svaner, der kom
flydende i vandet. Vi slukkede for motorene på følgebåden og der var en
stilhed og ro. Vi blev helt overvældet
og rørt over at opleve/se dette. Desværre har vi ingen erindringsbilleder af
dette. Vores to C sejlere var også seje,
de holdt hårdnakket ud, selv om de
skiftedes til at sidde og nikke med hovedet. Der var klokken så også over
midnat, så vi sejlede ind, hvor Hege
puttede dem godnat og jeg sejlede ud
og hjalp med at slæbe de andre ind, for
NU var de også temmelig møre. De orkede næsten ikke at rigge jollerne af,
så trætte var de. De fik så lov til at sove
længe næste morgen. De havde jo
trods alt sommerferie. Onsdag morgen
var ALLE bare færdige. Vi kunne næsten ikke få liv i dem. Steen måtte jeg
ind og vække, men da var klokken
også blevet over 10 og hans far, Morten var også kommet. Vi havde forældre på skift til at hjælpe de forskellige
dage. Vi var mindst 3-4 voksne hver
dag og 3 om natten. Planen denne dag
var igen sejlads i forskellige jolletyper,
men da vinden var temmelig hård,
måtte vi droppe det og fandt så på
noget andet. Efter frokost tog vi ud på
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Aftenkapsejlads – forårssæson
Af MARIE KREUTER
vindstyrker helt ned omkring ikkeeksisterende og vi frygtede en aflysning, hvilket måske også kunne forklare det forholdsvis beskedne fremmøde på kun syv både. Men umiddelbart før starten var vinden øget til en
let brise og vi startede planmæssigt.
Vinden fortsatte dog støt med at øges
og det blev nødvendigt, at rebe på
2010
krydsbenet mod Halmø. På det sidste
ben – spilerbenet – rebede vi ud, satte
spiler og gjorde alle tænkelige forsøg
på, at sejle de foranliggende både op.
Det lykkedes dog ikke fuldstændigt og
vi måtte nøjes med en tredjeplads efter
Michael Mihaita, som kom ind på en
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Knarr - Otto Stenstrøm

Det blæste 3-6 m/s om morgenen den
29/5 på havnen i Marstal. To Zoom 8’er
blev rigget til, mens banen blev lagt ud.
Der blev afholdt seks sejladser for hver
pulje. Vi lavede 5. minutters starter
med hjemmelavede tal-standere. I feltet var Petra, Andreas, Theis og Oskar.
Vi ville gerne have lavet flere starter,
hvis vinden havde været til det. Banen
blev lavet om før første start, da vinden havde rykket sig. På en fjerde
plads kom Petra Jørs. På en tredje
plads kom Theis Brandborg Madsen.
På en anden plads kom Andreas Rosendahl og på en første plads kom
Oskar Buch Kristensen. Vi vil meget
gerne have flere med, også optimister
og laser joller.

Point

Af OSKAR, THEIS, PETRA OG ANDREAS
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Folkebåd - Ebbe Andersen

Zoom Week 2010 Ærø

Folkebåd - Peter Hviid Josephsen

Tirsdag d. 29. juni var det blevet tid for
forårssæsonens sidste sejlads inden
sommerferien.
Min ellers trofaste rorgænger, Søren
Vestergaard, havde meldt afbud og i
stedet sendt en yngre Vestergaard;
Jacob samt Jacob’s kæreste Lene.
Lene er professionel sejlsportspige, så
hun blev straks udnævnt til rorgænger.
Så med Mads, min flittige fordæksblæksprutte, og undertegnede bestod
806’erens besætning den aften af fire
mand M/K og for første gang nogen
sinde måtte jeg lide den tort, at være
den ældste ombord.
Aftenen tegnede ikke lovende med

Point

Halen for at bade og fik saft og pizza
snegle, som Oskars mor, Helle havde
lavet. Vi fik hygget lidt derude og senere prøvede de Mikkels surfbræt,
som de også syntes var spændende at
prøve. Indtil vi havde afslutning med
familie og fællesspisning kl. 18.00,
badede de på bro 10 og lå ellers henslængt rundt omkring. De var totalt
smadrede af træthed ovenpå de her
dage. Vi havde en hyggelig afslutning,
hvor Bente, Mikkels mor og Lone gav
kage til kaffen og Jens, Frederiks far
gav is til dessert. Jeg vil slutte af med
at takke ALLE de involverede forældre
og optimister for nogle dejlige dage
sammen. Det har ikke kunnet lade sig
gøre uden Jer. I er nogle helt fantastisk
hjælpsomme og positive forældre og
børn, som jeg ikke kan undvære. Tusind tak alle sammen og tak til alle der
har sponsoret kager, brød, is, pizza
m.m.
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underholdning i løbet af efterårsæsonen! Den starter tirsdag d. 10. august
og består af syv sejladser med præmieoverrækkelse efter Rævejagten d.
25. september.
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Molich 10 m - Lars Jepsen

Point

Problemet med den solgte dommerbåd er heldigvis også løst på ganske
tilfredsstillende vis; overdommer Tommy har købt den fineste, kridhvide motorbåd, der udgør en ganske fortræffelig fjernkending og er meget nem at se,
når man ligger langt ude på banen – og
måske ikke har nogen at følge efter
ned mod mållinjen…
Vel tilbage i havnen var vinden løjet
af igen og stemningen var ganske høj
efter den fine og spændende sejlads.
Mads, Jacob og Lene var aftenens kom- Vi var enige om, at afrigningen skulle
petente besætning.
foregå i en fart, så vi kunne komme op
Aftenkapsejladser i Marstal Sejlklub
i klubhuset og få en velfortjent øl. Men
flot andenplads. Dommerbåden kunne hastværk er jo som bekendt lastværk
notere Ebbe Andersen for endnu en – og det kombineret med 806´erens
førsteplads, hvilket lige akkurat betød fælt skrående sidedæk udløste en
at Ebbe kunne gå sommerferien i vandtur til Jacob til stor jubel for tilskumøde med en velfortjent, samlet før- erne. Jeg håber bestemt at Vestersteplads.
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20,0

1

0,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

8,0

,8

Juli

Sommerpause

17-08-2010 Ingen
24-08-2010 Aflyst
31-08-2010
07-09-2010
14-09-2010
21-09-2010

153,4

177,0

81,4

200,0

145,7

158,7

185,0

168,0

200,0

192,0

10

13

3

17

9

11

15

12

17

16

. Resultaterne er foreløbige

Se respit og sejltider på side 2

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

stersøens Efterskole, Tid: 01:31:25, Placering: 12, Point: 18
stersøens Efterskole, Tid: 01:50:43, Placering: 15, Point: 21
stersøens Efterskole, Tid: 02:16:34, Placering: 10, Point: 16
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• RO BALLONEN

Af LEIF ØSTLUND

Rolangtur til Faaborg
Vores første rolangtur i 2010 er gået til Faaborg. Sidste
weekend i juni, brugte vi Faaborg som base for nogle dagture til Bjørnø, Lyø og Avernakø. Et hold roede hele vejen
fra Marstal til Faaborg i en af vore egne robåde »Busser«,
mens resten lejede robådene af Faaborg Roklub og tog med
færgen derover. Vi havde indlogeret os hos Faaborg Roklub
i deres dejlige faciliteter med stort køkken og opholdsstue,
tagterasse med grill og en fantastiskt smuk udsigt over Faaborg Fjord. Her mødtes vi fredag aften alle 13 deltagere.
Hold-1 med Poul Haase, Lykke, Else, Raina og Niels var
efter en smuk tur fra Marstal til Skarø, en skuffende landskamp mod Japan og en udfordrende tur fra Skarø til Faaborg via Avernakø, endelig kommet vel frem til Faaborg til
hygge og samvær med de øvrige deltagere. Hold-2 med
Winnie, Gerda, Røssel, Jakob, Torben B Chr., Ib, John og
Leif havde efter en lidt mindre udfordrende tur med færgen
til Faaborg, indcheckning i roklubben her, og en lille rotur til
Bjørnø og Dyreborg, fået et meget godt indtryk af rofarvandet i Faaborg Fjord. På Bjørnø havde vi været så heldige at
komme til tagrejsning på Bjørnø’s Beboerhus, hvor vi mødte
en del af de 36 faste beboere og nød deres gæstfrihed med
øl fra Midtfyns Bryggeri og hot-dogs hertil. Men efter kaffe
og kage i Dyreborg havde vi fortsat en god appetit til vores
fælles grill-aften. Denne blev afsluttet i det smukkeste må-

neskin over fjorden og en stor enighed om at der skulle arrangeres måneskinsture ved førstkommende lejlighed
hjemme i Marstal. Næste dag tog vi på fællestur til Lyø med
vores 3 robåde. Lidt mere vind end dagen før, men en behaglig rotur i det hele taget. Vi fandt en udmærket landingsplads lige før havnen og herfra drog vi på opdagelse på
denne smukke ø. Meget velholdte huse og haver og en cirkelrund kirkegård, der siges at være en af Danmarks smukkeste. Efter et par timers ophold roede vi hjemad igen, men
ikke uden et nyt ophold i Dyreborg, hvor vi fik kaffe og kager
og Hansen is. Vel tilbage i Faaborg igen blev der påny sørget for en hyggelig grillaften, hvor grillmester Paul Røssel
sørgede for velsmagende pølser fra forskellige leverandører. Efter en nat med stor spænding på hvordan vejret ville
arte sig, vågnede vi til atter en smuk solskinsdag med kun
en smule vind. Det var jo skønt, for hold-1 drog afsted på en
lang hjemtur direkte til Marstal, alt ialt en tur på 8 timer. Vi
andre på hold-2 fik pakket sammen og ryddet op, inden lokalerne skulle bruges til en eksamensfest og herefter roede
vi til Avernakø. Her lejede vi cykler og fik på denne måde
set Avernakø fra den ene ende til den anden. Tilbage til Faaborg via Dyreborg og som traditionen byder, atter igen kaffe
og kager og en lille morfar inden vi fik ordnet vores både og
afleveret dem i samme pæne stand, som vi fik dem udleveret. Godt hjemme igen kunne vi se frem til en god nats søvn
i egne senge, men atter en god oplevelse rigere og inden
længe skal vi igang med at planlægge næste rolangtur. Giv
os mere ro i tilværelsen!

Hold-1 klar til afgang.

Winnie og Rössel ved grillen

Herlig aftenmåltid på tagterassen.

Frokost på Lyø.
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De udstationerede robåde
er en succes
Af Leif Østlund
Dansk Forening for Rosport (DFfR) har udstationeret 2 robåde i Marstal og de har været udlejet i sammenlagt 83 kalenderdage fordelt på 10 roklubber i løbet af sommeren. De
fleste af vores gæster benytter faciliteterne i Sejlklubbens
roafdeling og når disse er fuldt udnyttede, henviser vi øvrige gæster til Marstals Vandrerhjem eller til Marstals Campingplads.
Det højeste antal gæster på en aften fik vi tirsdag den 3.
august, hvor vi havde 6 gæster fra Ægir i Aalborg, 16 gæster
fra Roskilde Roklub, der overnattede på Vandrerhjemmet,
men hvor vi hjalp dem med at få placeret deres 4 robåde i
masteteltet for en enkelt overnatning og til sidst, kom der 9
tyske roere i 3 robåde, som vi ikke havde fået noget forhåndsinformation om, og dem måtte vi henvise til bunden af
det lille hav, hvor de kunne trække deres både op på sandstranden og benytte toiletterne ved siden af det blå flag. Ialt

e
n
i
l
d
a
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31 overnattende ro-gæster på en aften, hvilket er sæsonrekord.
Det tegner allerede på nuværende tidspunkt til at blive en
stor succes med vores Ø-projekt Ærø 2010 og der er allerede 1 hold, der har bestillt bådene til sidste uge i juni 2011!!!
Vi mener at vi sørger for, at de der kommer, oplever en gæstfrihed og en support fra vores side, som giver en positiv oplevelse og et godt minde fra sommeren 2010 på Ærø.
Da vi havde 7 gæster fra Grenaa Roklub i midt-juni, havde
de altså en ekstra roer med, som en dag tog med Birkholmposten og skiftede på Birkholm, så hun kunne ro hjem medens en anden tog Birkholmposten retur. En anden dag tog
nogle af vores egne roere så »syveren« med i vores egen
båd på en tur til Strynø, medens de andre roede Dan og
Mark, så de alle fik en fælles oplevelse af denne dejlige ø.
Det er dejligt for os at mødes med vores gæster og udveksle erfaringer og ideer om hvordan vi kan lave vores roaktiviter endnu mere interessante og værdifulde for vores
medlemmer. På denne baggrund har vi nu aftalt at gennemføre Måneskins-roning her i Marstal for at få nye oplevelser
i vores dejlige rofarvand i Det sydfynske Øhav.

for BALLONEN nr. 4, 2010 er
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Stean Møller

ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL
SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

Vi støtter
– også
SPORTEN...

TLF. 62 53 12 71

FAX 62 53 29 13

Klubstandere
kan købes på
søfartsmuseet eller i
klubhuset.
00

MARSTAL

PRIS: Kr.

65

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

LEDIG

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

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning
v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-16
Sønd. 10-14

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

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Murermester
Christian Grønne
Egehovedvej 7 · Marstal

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Tlf. 62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER
Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

62 53 31 00
MARSTAL
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25
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■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■

Erik og »lille« Jonas, Carl Frederik og jeg:

Vi tog ud at sejle – det var en sindssyg galej…
Af IB MONRAD HANSEN
Torsdag middag stævnede Erik og jeg
i havblik mod Bogense, for at starte
Fyn Rundt den efterfølgende eftermiddag. Allerede godt nedkørte, og med
rande under øjnene, efter 4 timers urolig søvn, deltog vi i skippermødet, som
var indhyllet i kongelig røgelse, og en
god vejrudsigt med 8-11 sekundmeter
og bygeaktivitet. Bygeaktiviteten skulle
vise sig at blive mere dominerende end
de 8-11ms.
Resten af besætningen: Jonas og
Carl Frederik ankom i bil, og båden
blev rippet for alt unødvendigt udstyr,
hvilket i »Petrullas« tilfælde efterlader
salonen rungende tom, med fire forsejl,
fire tasker en madkasse fireogtyve »pillere«, et anker, et batteri, tovværk og
fire tynde plastikhynder – det vil altså
sige stuvende fuld!
Vi havde natten forinden i mulm og
mørke fortøjet i den gamle havn, og
havde derfor fin udsigt til de udgående
både, til de første starter; og til de
mange X-orbitante megabåde og deres uniformerede besætninger: – En
skønsom blanding af nyrige jyder,
royale nordsjællændere, og diverse
mere eller mindre professionelle kapsejlere, med dertilhørende ti-femtentyve-mands-besætninger. Natten forinden havde vi ligget i soveposerne i
vores lille klamme og trange lukaf, og i
velbehag fniset af, at vi da, i det mindste kunne høre oliefyret og spagen gå,
i den bagvedliggende yacht.
Nåh – Starten gik i de bemeldte 811m/s med et rimeligt kryds op mod
Tragten, i modstrøm, med Fyn om
bagbord, og helt ind i strandkanten
ved Strib fyr. Her havde vi fornøjelsen
af at blive overhalet af Jesper Banks
top-trimmede båd, bærende det be-

skedne navn Krone 1. Ham sigtede vi
lidt efter så længe vi kunne se ham, da
han – som Erik kunne melde – kommer
fra Fredericia.
I let luft løber vi under Den Ny Lillebæltsbro på Jyllandssiden med kurs
mod Den Gamle, med en skyet og
temmelig tilforladelig bygehimmel som
baggrund. Da vi når broen, kan vi se, at
der kommer luft, og inden vi er under
den, ligger vi vandret hen af vandet, og
fra da af var det slut med de 8-11. En

tordenstorm rammer feltet. Alt er forvandlet til kaos. Alle storsejl er slækket
af, og buldrer vildt i vinden iblandet
lyden af aluminium og tordenskrald. Et
gråt helvede af vand, hagl og kaosscener isprængt hvidt skum, udspiller sig
omkring os. Nogle prøver at stryge sejl,
andre vender om, andre ligger fladt,
underdrejet, drivende.
Vi har netop set en af vores konkurrenter blive smidt op på land, så hele
hans skrog ligger som en strandet hval

To af vores nærmeste konkurrenter en Esse 850 og en Matcher 31 udgår. Den første med flænset storsejl, den anden efter
at en fiskekutter har trukket den af den jyske kyst med dybe ridser i fribordet til følge.
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på Jyllands kyst, da fokke-skødet går
i et fuldstændigt bekneb ind over sig
selv på spillet. I de på en gang fuldstændigt stille og brølende larmende
sekunder, der går mens vi driver for
blafrende storsejl i en 20 sekundmeters haglstorm ind mod stranden, –
inden vi fatter os, og får skødet fri via
det andet spil – befinder vi os i den
sjælelige menneskelige særtilstand, at
være fuldstændig opslugte af øjeblikket. Skødet går fri, og vi genvinder de
nødvendige 5 % kontrol over elementerne, som efterhånden fører os ud af
bæltet, mens torden og lynild hærger
over båden.
Vi går ned mod Bogø med vinden
foran for tværs, mens havaristerne triste og forblæste kommer humpende
hjemover i modsat retning. Og så endelig – efter et kort pusterum finder
vinden et stabilt leje omkring 11-13
m/s og vi suser fuldplanende ned af
bakke i betragtelige bølger, mens vi
overbruses af bovvandet, der udgår i
kaskader fra masten – mod Helnæs.
Vi flyver frem i feltet og nyder sceneriet, mens vildskaben presser vores
nerver til det yderste. Erik har roret og
hans blik er flakkende og tomt og alvorligt, – vi sejler i vand! Vi har endnu
ikke haft tid til en piller, da vi falder
yderligere af ved Horne Land, sætter

spiler og skyder frem i sølæ bag Lyø
og Avernakø – mod Lehnskov pynt.
Mens en forkommen sol synker i det
oprørte hav tiltager vinden på ny henover feltet ved Svelmø, og vi opnår ulidelige hastigheder. Da vi stryger
spileren, har vi egentlig alt under kontrol, men er ved at dø af skræk over
farten. Vi flyver hen over bølgerne med
over 20 knob, og pløjer derfor hele
tiden stævnen ind i den foregående
bølge. Mens stævnen kæmper for at
komme op af søen vælter andre bølger
af vand ned over fordækket. Flænsede
spilere flyver vandrette ud fra omkringliggende mastetoppe, SOK’s helikopter knurrer et eller andet sted i horisonten og en stor X-båd spilerkæntrer
til luv foran os, så vi kun med nød og
næppe undviger det fatale sammenstød. Jeg kigger mig lige over skulderen og konstaterer, at ingen har fået
den smældende bom i hovedet. Til
gengæld får jeg et glimt af en Luffe 37,
der fortøjer med kølen på Skarø rev –
heldigvis efter at have bjærget spileren.
I Svendborgsund får vi vores første
øl og overvejer at gå i nødhavn, og
drikke mindst femten ekstra hver, men
beslutter at vente og se hvordan, der
ser ud nord for Fyn. Vi avancerer op
gennem Storebælt i natten for genakker, mens fornemmelsen af fart for-

øges af mørket, og bovvandet belyses
svagt af en opgående orange måne
over oprørte vande. Månelyset udviskes langsomt af østhimlens tiltagende
lys, og vi venter godt trætte, våde og
kolde på solens første stråler, da vi
runder Lillegrund i tålelige 11 s/m, med
fire timers kryds til mål.
På de længere krydsben går en
mand i kahytten, og flytter anker og
tasker og sejl op til luv. Og her efter 16
timers nervepirrende og anstrengende
sejlads, falder en af turens uforglemmelige sætninger, da Erik siger: »Ib læg
lige soveposerne op også – de vejer
6 kg, især når de er våde!«. Ja – og
mange bække små betyder at vi har 75
kg ekstra ballast til luv, som vejer ligeså
meget som en lille medgørlig hængegast. – Et Marstalsk regnestykke!
Vi når mål, nitten timer og enoghalvtreds minutter og toogtredive sekunder
efter start, og lægger os ind, hvor vi lå
dagen før, og kan nu, efter at have vredet kahyttens indhold, og lagt det til
tørre, lægge os selv: Erik, Jonas, Carl
Frederik og jeg, oven i det hele, med øl
og en flaske champagne, og blære os,
mens den ene millionbåd efter den
anden ubehjælpsomt krabber sig forbi
i bak, for at komme ind i den trange
havn bag Kronprinsens båd.
At sejle er at leve!

Kronprinsen i sin Swan 60 overhales om luv – mon det er ham selv, der spræller i masten?
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STAFETTEN
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 – det 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. Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne.
I denne stafet er det Inge og Keld der tager os på en tur sydpå ad Europa’s floder ombord på Baloo, som er en Nimbus 3003 motorbåd.
Turen nordover, hjem til Marstal, kan læses i næste nummer.
Næste skribenter, der bedes indsende sit bidrag til Ballonen er;

KELD PÅ FLODEN (Del 2)
(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).

Keld på floden (Del 1)
Af INGE OG KELD JENSEN
Søndag den 19. april 2009 kl. 14.00 afsejlede vi fra Marstal med kurs mod
Middelhavet. Turen forventedes at tage
ca. 6 måneder.
Det var 2 spændte og måske lidt beklemte personer, der ombord i motorbåden Baloo satte kursen mod Sydfrankrig. Lang tids forberedelse lå bag

os, så dette var dagen, hvor drømmen
skulle gøres til virkelighed. Elisabet
og Jens var mødt op på broen, da vi
tog af sted. Fortøjningerne var kastet
og mens vi vinker farvel, råber Elisabet
om vi nu har husket alt, pas, penge,
papirer. PAS!, råber Inge, de ligger
hjemme på køkkenbordet. Nå, tilbage

igen. Inge henter passene og vi kaster
atter fortøjningerne og vinker farvel i
håb om at Elisabet ikke har flere bud
på, hvad vi kan have glemt, men tak til
dem.
Ideen til denne tur fik jeg i 1997 efter
at have set TV-udsendelsen »Vagn på
floden«. Da jeg forelagde ideen for min

Frokost i slusen.
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Kelds 62 års fødselsdag.
kone, sagde hun blot: Gør du bare det,
jeg skal i hvert fald ikke med. Men i
de følgende år gik det op for hende, at
jeg mente det alvorligt. Først tog jeg
duelighedsbevis sammen med Inge,
derefter yachtskipper-eksamen, flodcertifikat og VHF-certifikat. Ind imellem
læste jeg flere beretninger om andre,
der havde prøvet at sejle på de europæiske floder og kanaler, bl.a. John
Hjarsø og Kirsten Mikkelsen. Til sidst
manglede jeg kun én ting, båden. Men
tidernes gunst var med os, så efter at
have solgt huset i Helsingør, og efterfølgende flyttet til Marstal, hvad vi her
små 3 år efter ikke har fortrudt, blev
bådproblemet også løst. Inge havde
efterhånden givet sig lidt, så fra »aldrig
at ville sejle til Frankrig« til »højst 3
uger« til »3 måneder« – ja, så enedes
vi om 6 måneder med mulighed for at
tage hjem og hilse på børnebørnene,
hvis savnet til familien skulle blive for
stort.
Netop dette at sejle gennem Europa
med en fart á 10 km i timen, var en
spændende tanke. Ingen overfyldte
motorveje, hvor man enten jager af
sted eller holder stille i kilometer lange
bilkøer. Her glider man roligt gennem
naturen, hvor hejren står på vagt efter
en fisk, fuglene fløjter om kap i det spirende forår og man sejler forbi små og
store byer, hvor trafikken må stoppe,
når broen skal åbnes, så vi kan passere. Her har vi vores helt egen rytme
uden nogen hast.
Vi sejler til Travemünde ad Travefloden til Lübeck og videre af LübeckElben kanal til Lauenburg. Denne
første del gik uden problemer, d.v.s. i
Mölln gik gashåndtaget løst og på vej
ud fra broen, sad jeg pludselig med
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håndtaget i hånden, mens båden sejlede derudaf med 10 km/t. Fra Lauenburg sejlede vi ud på Elben. Den fulgte
vi med strømmen ca. 4 km, inden vi
svingede ind på Elben-Seite kanal, der
fører til Mittellandkanalen, men først
skulle vi gennem hæveværket Scharnebeck. Man sejler ind i et stort kar,
der er 100 m langt, sluseporten lukkes
og nu bliver hele karret, med vand og
både, hævet 38 m lodret op som en
stor elevator. Sluseportene åbnes og vi
sejler videre af kanalen til vores nathavn Uelzen.
Da grænsen mellem Øst- og Vesttyskland i sin tid blev lukket, havde
man 2 »blinde« vandveje, Elben og
Mittellandkanal. Man løste problemet
ved at forbinde de 2 vandveje med en
115 km lang kanal, Elben-Seite kanal,
der blev påbegyndt i 1968 og stod færdig 8 år senere. 4 uger efter åbningen
opstod et digebrud, der oversvømmede 10 km2 land med 4 mia. m3 vand
inden sikkerhedsportene blev lukket.
Ved Uelzen lå den anden sluse på
Elben-Seite kanal, der skulle vi hæves
23 m inden vi kunne fortsætte mod
Mittellandkanal.
I modsætning til de mindre sluser vi
har været igennem, der kan være ret
turbulente når vandet fosser ind i kammeret, så er de store sluser stille og
rolige og som regel forsynet med flydepullerter, så det er blot en enkelt fortøjning og man glider stille og roligt op
langs slusevæggen. Sluserne er et kapital for sig. Der er ikke to sluser, der
er ens. Hver sluse har sin egen sjæl.
Det kan være hårdt arbejde. Når man
efter en lang dag, har passeret mere
end 25 sluser, kan man godt være lidt
lang i armene om aftenen. Men uden

sluserne ville det ikke være den samme oplevelse. Her møder man andre
sejlere, man snakker sammen, man
hjælper hinanden med fortøjningerne
og når man lægger til, sidst på dagen,
mødes man over et lille glas, hvor man
udveksler erfaringer. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser.
Efter Uelzen sejlede vi til Fallersleben, hvor Elben-Seite kanal har forbindelse med Mittellandkanal, derfra til
Misburg ved Hannover. Det er nu 6
dage siden vi forlod Marstal. Jeg må
kigge lidt på min vandpumpe, der har
lækket vand siden vi tog hjemmefra.
Først lidt smådryp, men nu løber det
nærmest som fra en åben vandhane.
Solen skinner fra en skyfri himmel og
vi bliver et par dage. En venlig tysker,
der har båd ved siden af os, tilbyder at
køre mig til Misburg, hvor jeg kan få repareret pumpen. Vandpumpen blev
tæt, men bovpropellen er nu gået sig
en tur. Hvis den skal repareres skal
båden på land, så vi venter og ser.
Fra Mittellandkanal går det videre ad
Dortmund-Ems kanal til Wesel-Datteln
kanal. Ved slusen i Dorsten er vi på vej
mod den åbne sluseport, signalet er
grønt, men inden vi når ind, skifter den
til rødt. Jeg kalder slusen over radioen
og hører, om jeg må gå ind, da der ikke
er andre flodbåde at se. Der bliver sagt
en hel masse på tysk, som jeg ikke får
fat i. Jeg prøver igen på tysk, så godt
jeg kan. Forstår du ikke tysk, kom det
lidt brysk. Jeg er dansker, svarede jeg,
hvorefter et Nein rungede ud gennem
VHF’en, og idet jeg vender båden, ser
vi en stor flodbåd komme mod os i fuld
fart. Jeg kommer hurtigt af vejen. Da
han er inde, får vi grønt lys.
Efter at have sejlet på kanaler i nu
godt 11 dage, er vi nået til Rhinen.
Flodsejladsen er helt anderledes end
på de mere rolige kanaler. Her kan man
ikke have kopper og flasker stående
frit på bordet, alt skal stuves væk.
Hækbølgerne fra de mange store flodbåde danner en til tider kraftig søgang,
men man vænner sig hurtigt til trafikken og med en medstrøm på godt 5-6
km/t, når vi den Hollandske grænse,
hvor Rhinen skifter navn til Waal. Vi anløber havnen i Nijmengen.
Fra Nijmengen gik turen videre gennem Holland af Maas-Waal kanal, ind
på floden Maas og Julianekanal til den
Belgiske grænse, videre af Albertkanal
og ud i floden La Meuse. Den 7. maj
når vi Namur. En flot by, hvor vi ligger
med fin udsigt til byen og citadellet
ovenfor. Om aftenen sidder vi i båden
og nyder panoramaudsigten med
byens lys og lyssætningen på citadellet, medens vi smager på de herlige
belgiske øl, vi har købt, da vi gik tur i
byen tidligere på dagen.

Den 8. maj er vi endelig kommet til
Frankrig. Vi sejlede fra Namur kl. 08.30
og lagde til i Dinant over middag, hvor
vi holdt frokost, gik en tur i byen, fandt
en bank og hævede lidt kontanter. Sejlede videre om eftermiddagen og passerede den franske grænse kl. 17.30.
Ved den første sluse før byen Givet
skulle vi købe en vignet til båden, den
kostede 240 € for et helt år. Vi fik udleveret en fjernbetjening til de automatiske sluser og det franske gæsteflag
blev sat. Kl. 18.30 anløb vi havnen i
Givet. Næste dag holder vi fridag og
bliver i Givet. Vi skal have vasket tøj og
var så heldige, at der både var vaskemaskine og tørretumbler i receptionen.
Gik i byen og fik provianteret i charcutier, patisserie og supermarked. Spiste
rigtig fransk frokost med lækre flutes,
ost og paté. Varmt og solrigt vejr. Kalechen var nede hele dagen.
Søndag den 10. maj havde tågen
lagt sig som en tyk dyne over floden.
Ved 10-tiden begyndte den at lette og
vi vinkede farvel til vores flinke havnemester, som kom ned og ønskede os
en god tur. Efter nogen tid sejlede vi
ind i en ny tågebanke. Vi kunne lige
ane flodbredden, så vi sejlede langsomt frem til vi nåede næste sluse,
hvor vi kunne lægge til. Her måtte vi
vente ½-times tid, før vi kunne fortsætte.
Denne del af Frankrig, hvor la Meuse
slynger sig gennem Ardennernes skovklædte bjergsider, er meget smuk. La
Meuse byder på nye oplevelser ved
hver ny bugt på floden. Vores plan var
at nå til Monthermé. Vi fik at vide, at
sluserne havde åbent fra kl. 06.00 til
19.00, men da vi nåede frem til den
sidste sluse før Monthermé, var den
lukket og slukket. Jeg anråbte nogle
franskmænd ved slusen og fik at vide,
at sluserne lukkede kl. 18.00 om søndagen. Hmm – ingen anlægsmuligheder, så vi besluttede at kaste anker for
natten midt i floden sammen med en
tysk båd, FakFak, som vi havde fulgtes
med fra Givet. Efter aftensmaden blev
vi inviteret over i deres båd, hvor vi
hyggede os med et par flasker vin.
Efter den flotte tur gennem det sydlige Belgien og den første del af Frankrig, var Canal des Ardennes, fra Pont
ou Bar til le Chesne, lidt kedelig. Vi
skulle gennem en enkelt tunnel, ellers
var det mest marklandskab vi sejlede
igennem. De syv sluser gik temmelig
nemt og hurtigt. Inge var blevet god til
at klatre op og ned af de fedtede slusestiger med fortøjningerne, nogle steder 4 meter op. Hun hiver og trækker i
håndtag, så sluserne åbner og lukker,
så vi har efterhånden fået det lært.
Fra Canal des Ardennes sejlede vi
ind på Canal latéral d’Aisne. Ved byen

Indsejling til tunnel.
Barry au Back drejede vi ind på Canal
de l’Aisne a la Marne. Her skulle vi
sejle gennem en 2,5 km lang tunnel,
inden vi ved Conde blev sluset ind på
Canal latéral a la Marne.
Floderne og kanalerne er et populært sted for fritidsfiskere. De sidder
langs kanten under parasoller eller
telte med deres fiskestænger, nogle så
lange at de næsten når ud til midten af
kanalen. Man bliver ikke populær, hvis
man kommer for tæt på, så vi sejler
pænt uden om, hvis det er muligt. Der
bliver så kvitteret med en hilsen fra
kanten. Som en hollænder sagde: Det
er deres kanal, vi låner den bare.
Den 18. maj anløb vi champagnedistriktets hovedstad Eperney. Det var

nu en måned siden vi forlod Marstal og
vi markerede denne aften med en god
middag på en af byens mange restauranter. Vi havde fået fribilletter til et
besøg på Castellane, der producerer
champagne. En interessant oplevelse.
Vi så lidt af de i alt 6 km lange underjordiske kældergange, hvor champagnen blev opbevaret, nogle flasker var
over 30 år gamle. Efter den guidede
rundtur fik vi et glas af den originale
champagne, Brut Croix Rouge, og vi
måtte straks erhverve os en flaske af
denne gudelige drik.
Floden Marne er en idyllisk flod at
sejle på med frodige vinmarker på
begge sider, så langt man kan se. Den
21. maj ankom vi til Lagny sur Marne.

Modgående trafik på Canal des Ardennes.
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Kanalbroen i Briare.
Vi fik fortøjret båden mellem to fortøjningspæle, og gik en tur i byen. Da vi
kom tilbage, var »Capitaineriet« åbent
og her fik vi at vide, at vi skulle flytte
båden hen på gæstepladsen. Vi havde
godt set den fine anløbsbro med et fint
skilt henover, hvor der stod »Base
Nautique de Lagny«. Der var kun plads
til én båd, vi troede at det kun var for
turistbåde el. lign., men næh, der
skulle vi skam ligge. Den næste dag
cyklede vi til Disneyland, der lå ca. 12
km fra Lagny.
Næste havn vi kom til var Joinville le
Port, lidt uden for Paris. I Joinville var
det blevet meget varmt, så vi sejlede
lidt rundt på floden i vores gummibåd.
Her fik vi øje på en roer, der var kæntret
med sin båd. Vi hjalp ham og båden
ind til bredden. Han var temmelig udmattet. Han havde kæmpet hårdt for at
slippe fri af strømmen, der endte i et
vandfald 300 m længere nede af floden.
I Joinville havde vi fået havnefogeden til at reservere en plads til os i
Paris og ankom til Arsenal-havnen
2. juni. Om lørdagen kom vore 4
venner fra Danmark. Vi hyggede os
over en god fransk pinsefrokost i vores båd. Vennerne blev til mandag,
hvor de kørte tilbage til Danmark. Det
er skønt at ligge lige midt i Paris, ikke
langt fra Bastillepladsen, og så til 20 €
i døgnet.
Efter 9 dage forlader vi Paris. Nu går
turen mod syd op af Seinen til vi når
byen Saint Mammes. Herfra fortsætter
vi af Canal du Loing. Ved slusen møder
vi et engelsk par, Jacqueline og Doug,
i båden Annie’s Song fra Wales. Vi følges ad de næste dage, men i Briare
tager vi afsked med dem og de fort-
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sætter mod syd. Vi vil se lidt nærmere
på byen og kanalbroen.
For at komme ind til havnen i Briare,
skulle man gennem 3 sluser. I første
sluse gik det fint, bortset fra at et
kæmpe regnskyl brød løs over os, medens vi blev sluset 4,7 m ned. I den
næste sluse, 1 km længere fremme,
kom vi fint ind, men da vi skulle ud,
ville den ene sluseport ikke åbne. Vi
klatrede op af slusestigen og fik kontakt med et fransk ægtepar, der ringede til slusevagten. Medens vi ventede nede i slusekammeret, kom havnefogeden cyklende og spurgte, om
der var noget han skulle hente til os,
mad eller drikke. Vi takkede pænt nej.
Vi mente, vi kunne klare os. Efter ½
time kom slusereparatøren og fik os
igennem. Havnefogeden lovede, at
hans sluse, den tredie og sidste, fungerede. Men nej, her ville portene ikke
lukke, så efter nogen trykken på knapper og telefonsamtaler, fik han slusen i
gang og vi kom igennem. Slusemesteren/havnefogeden, var en hyggelig fyr.
Han anviste os en plads i havnen, forklarede os om indkøbsmuligheder, tøjvask og toiletter m.m. og fortalte, at
han hed det samme som vores båd.
Hans kælenavn var Baloo. Vi blev i
Briare og fik vasket tøj på vaskeriet,
der lå lige ved havnen. Derefter gik vi
en tur langs den gamle kanal og så de
gamle sluser. Før kanalbroen blev bygget, krydsede pénicherne (flodbådene)
Loire floden, det var hårdt arbejde, på
grund af den til tider kraftige strøm.
Broen, der er konstrueret af Gustave
Eiffel er Europas længste kanalbro.
Den blev bygget i årene 1893-96 og
indviet september 1896. Broen er 663
m lang, 6,2 m bred og vanddybden er

2,2 m. Briare har en af Europas fineste
mosaik-fabrikker, som vi så. Den 11.
juni sejlede vi fra Briare, tilbage gennem de 3 sluser, denne gang uden
problemer, og drejede ind på Canal lateral a la Loire. Efter ca. 1 km nåede vi
kanalbroen, der med de 6,2 m bredde
kun tillader passage i én retning af
gangen. Vi var heldige, vi kunne ikke
se nogen på vej ind i den modsatte
ende, så vi sejlede ind på kanalbroen.
Det var en oplevelse at sejle på en bro
og se Loire flodens løb under os.
I én af sluserne på vej mod Ménétréol, solgte slusevagten Sancerre-vin,
vi købte et par flasker. I en anden sluse
købte vi kartofler og plukkede kirsebær. Der er kommet flere både på kanalen nu, så man må tidligt i havn, hvis
man vil have en god plads. Ménétréol
er en hyggelig gammel vinby ved kanalen. Vi bliver her et par dage og cykler op til Sancerre, en gammel romersk
by fra det 12. århundrede, der ligger på
en bjergtop. Herfra er der en flot udsigt
over Loire floden og de vidtstrakte vinmarker, der smyger sig omkring byen.
Vi besøgte et vinmuseum og spiste frokost på en restaurant på torvet under
skyggefulde parasoller. Grøn salat med
skinke og grillet gedeost – en himmerigsmundfuld. Tilbage ved båden slappede vi af efter den lange cykeltur med
et stort glas koldt øl på den lokale bar.
Fra Canal lateral a la Loire styrede
vi ind på Canal du Centre, en kanal
på 112 km og 61 sluser. Vi lagde til i
Paray-le-Monial og hyggede os med
en kold fortøjnings-øl under et skyggefuldt træ sammen med et hollandsk
ægtepar, vi havde fulgtes med et par
dage.
Næste dag tog vi afsked med det
hollandske par og sejlede det sidste
stykke på Canal du Centre, inden vi
skulle sluses 10 m ned på Saonefloden. Efter slusen satte vi kursen sydpå
mod Macon. Saone er en rolig flod,
men en kraftig blæst kunne være drilagtig i sluserne. Her ville bovpropellen
have været en god hjælp.
Turen fortsatte fra Macon mod Trévoux. Kun 1 sluse og 52 km. Her mødtes vi igen med det engelske par Jacq
og Doug i Annie’s Song. Anlægsbroen
var fyldt op, så vi lagde os uden på
dem. Stor gensynsglæde og vi fik
straks en »mooring-beer« i deres båd
samt en lang sludder om, hvad vi hver
især havde oplevet, siden vi tog afsked
ved Briare. Vi mødte også Anne og
Walter i FakFak, den tyske båd vi lå til
anker med, udenfor den lukkede sluse
for 6 uger siden. Blev i Trévoux et par
dage og tog bussen ind til Lyon. Vi
havde hørt om flere, der havde været
udsat for tyveri fra bådene, når de lå i
Lyon. Den chance ville vi ikke tage. 25.

juni sejlede vi fra Trévoux og fortsatte
sydover af Saone-floden gennem Lyon,
hvor floden munder ud i Rhone-floden,
Frankrigs største flod.
Mellem Lyon og Middelhavet er 330
km af floden sejlbar og trafikeres af
store fragt- og krydstogtbåde. Da floden blev kanaliseret, byggede man i alt
13 vandkraftværker i forbindelse med
sluserne, hvor Bollenne-slusen er den
største. Man løftes/sænkes 23 m i én
slusning. Sluserne på Rhone er store
som katedraler. Rhone udspringer i
Alperne, så forårets smeltevand eller
perioder med meget nedbør, kan give
store problemer for sejladsen på
Rhone. På vores tur talte vi med en
smed fra Ærøskøbing, der havde oplevet Rhone fra sin værste side – ikke
noget han ønskede at prøve igen. Men
i dag viser floden sig fra sin pæne side.
Vi har en medstrøm på ca. 4 km/t og
vinden er ligeledes med os, så vi bevæger os ca. 16-18 km/t over grunden.
Kl. 14.50 når vi vort bestemmelsessted
le Roches de Condrieu. Vi har sejlet 72
km og passeret 3 sluser. Turen ned af
Rhone var en flot oplevelse. Her, fra
den meget brede flod, havde vi flot udsigt til landskabet omkring os. Vi passerede gamle byer, borge og fæstninger anlagt af romerne for flere hundrede år siden. Vi sejlede gennem gamle
kendte vindistrikter med bjergene i horisonten og skovklædte klipper, der rejser sig lodret op fra floden. En palet af
oplevelser, som er svær at beskrive,
man skal opleve det.

Fra le Roches de Condrieu gik turen
til Tournon. Vi havde fået anbefalet
byen af en svensker, vi havde truffet i
Paris. Da vi havde lagt til, så vi at man
var ved at arrangere en kæmpe teknokoncert på havnen. Vi gik lidt rundt og
så på byen. Vi ville også besøge chokoladefabrikken Valhrona, men den var
desværre lukket netop den dag. Da vi
kom tilbage til båden, var de ved at afprøve musikanlægget, så vi blev hurtigt enige om at kaste fortøjningerne
og sejle til næste by la-Roche-deGlun. Undervejs kom et kæmpe tordenvejr ind over os. Vi nåede lige at
lægge til, før det brød løs. Om natten
kunne vi høre tekno-koncerten i Tournon, 20 km væk. Næste morgen sejlede vi til Valance, hvor vi fik provianteret og købt 4 ekstra fendere.
Den 28. juni ankom vi til Viviers om
eftermiddagen. En gammel romersk
by, med Frankrigs mindste katedral.
Her mødte vi Jan fra Lyngby. Jan kom
hertil for 8 år siden, havde nu købt et af
de gamle huse, som han gik og satte i
stand. Han fortalte, at nogle af husene
i byen var 6-800 år gamle. Sidst på
dagen ringede vores søn. På grund af
dårligt vejr i Nordfrankrig, var de kørt
sydpå, så vi aftalte at mødes næste
dag. Det var et dejligt gensyn, nok
mest vore 2 piger, Emilie på 9 år og
Clara på 6 år. Vi hyggede os sammen
hele dagen, inden de om aftenen kørte
tilbage til campingpladsen.
Turen fra Viviers til Avignon klarede
vi på ca. 6½ time. En strækning på 81

km og 2 sluser. I Avignon, hvor vi på
vej op mod havnen sejlede forbi Pont
d’Avignon, fandt vi en god plads. Her
ligger man tæt på byens centrum, lige
op af bymuren med de 13 tårne. I havnen mødte vi Margaretha og Thomas
fra Skanör i Sverige. Thomas havde
set det Ærøske Flag. Han kom selv fra
Marstal, så vi fik os en lang sludder
med dem. De var på vej hjem fra Middelhavet, hvor de havde sejlet rundt i
1 år med deres to børn, Mathilda på
knap 5 år og Troels på knap 2 år.
Vi blev i Avignon i 6 dage og fik set
og oplevet denne gamle spændende
romerske by med bl.a. Pavepaladset,
hvor paverne residerede fra 13071378, de gamle huse, bymuren, de
hyggelige fortovscafeer, musikken om
aftenen og meget andet. Gik op på
Pont d’ Avignon, hvor historien fortæller om en fårehyrde, Bénesét, der fik et
tegn fra Gud om, at han skulle sørge
for, at der blev bygget en bro over
Rhone-floden. Broen blev bygget i
1177, men en stormflod i 1633 ødelagde broen, så der nu kun er et lille
stykke tilbage. Helt fra 1500-tallet har
folk danset på broen og et omrejsende
teater udødeliggjorde sangen »Sur
le Pont d’ Avignon«. Endnu den dag i
dag bliver der danset og sunget på
broen.
6. juli – her er meget varmt nu, så vi
bliver enige om at tage nordpå igen.
Dette kan I læse om i næste nummer
af Ballonen.

Pont d’Avignon.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2010
SOMMER
◆ Lørdag 28. aug.:
◆ Tirsdag 21. sep.:
◆ Onsdag 22. sep.:
◆ Lørdag 25. sep.:

Danmarks smukkeste Two Star
Kapsejlads for kølbåde slutter
Kapsejlads for optimister slutter
Rævejagt og standerstrygning

EFTERÅR/VINTER
◆ Lørdag 2. okt.:
◆ Torsdag 21 okt.:
◆ Torsdag 4. nov.:
◆ Fredag 26. nov.:
◆ Lørdag 4. dec.:
◆ Lørdag 12. feb.:

Ever changing competition
Roerne slutter
Klubaften for roerne
Klubaften for roerne
Kranen rigges af
2011: Generalforsamling 2011

BAGSIDEFOTO

»Den sindssyge galej« alias Petrulla gennemførte Fyn Rundt på 19 timer, 51 minutter og 32 sekunder. Med en gennemsnitsfart på 7,4 knob betød det en meget flot overalt placering som nummer 43 ud af 272 gennemførte og 350 startende.
STORT TILLYKKE til de gæve drenge fra Marstal Sejlklubs lokalafdeling i Bregninge.
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