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MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

Marstal’s to smukke Knarr’er i tæt kamp om pladsen ved mærkerunding til aftenkapsejladsen d. 2. august 
– forrest Mogens Madsen, der netop ved redaktionens afslutning vandt Knarr-klassen ved SVENDBORG
CLASSIC REGATTA 2011; Sophus Weber Race for Klassiske & Traditionelle Lystfartøjer. Mogens har lovet,
at skrive lidt om stævnet og den flotte placering i næste nummer af Ballonen. Foto af Jens Lindholm.
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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

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

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

Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

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

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri
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LEDEREN – SEPTEMBER 2011

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Sådan halvvejs inde i sæsonen kan vi godt kigge lidt tilbage, vejret gider
vi ikke snakke om, derimod kunne jeg tænke mig at bruge lidt spalteplads
på noget helt andet.

Hvor er vi og hvor vil vi hen?
Vi er en sejlklub med mange stolte traditioner, som nogen (jeg selv inklu-
siv) syntes er værd at værne om. Men hvorfor deltager der så få medlem-
mer til de forskellige arrangementer? Her kan nævnes pinseturen, hvor
kun få deltog og alle var det dem som »plejer«, det er jo ikke noget lukket
selskab og klubben er sandelig for alle og derfor er arrangementerne selv-
følgelig også for alle, der bliver jo sørget for lokaler der hvor turen går hen,
og nogen lægger faktisk et stort arbejde i arrangementerne, derfor er det
lidt skuffende med så få deltagere. 

Et andet arrangement er Rævejagten, den har enorm stor tilslutning på
vandet, hvilket jo selvfølgelig er fint, men hvor er de alle sammen når der
om aftenen er komsammen i klubben med medbragt mad? Før har vi let
kunne mønstre 70-80 stykker, nu er vi under det halve, nuvel det kan være
den manglende musik, det roder vi bod på i år idet det bliver med musik
til Rævejagten, så sæt nu kryds i kalenderen sidste lørdag i september, og
ikke kun om eftermiddagen, men også om aftenen og for den sags skyld
nok også om søndagen.

Der er også arrangementer der holder, så som tirsdags-sejladserne, det
er egentlig flot nok at vi kan mønstre op til 16-17 både hver tirsdag, men
der er plads til flere, det er der faktisk klubber med meget større opland
der har en del færre startende både.

Et andet stort arrangement er kapsejladsen Ærø Rundt. Den syntes jeg
faktisk også har fundet et solidt fodfæste med over 20 både, hvilket selv-
følgelig tidligere har været mange flere, men egentlig i orden.

Jeg ved godt at man ikke skal kaste med sten, når man bor i et glashus
osv. Jeg er ikke en gang kommet i vandet, så hvad bilder jeg mig ind! Men
som overskriften siger »hvor er vi og hvor vil vi hen«?

Skal vi holde fast i de gamle traditioner (det tror jeg nu nok), men skal vi
ikke også finde på noget helt nyt? Er der nogen der har nogle ideer? 

Og nu til noget helt andet; som jeg skrev i sidste blad arbejdes der på at
få installeret gratis internet på havnen, og det var lige ved at lykkedes,
men så gik der vist nok »politik« i det og flere tilbud skulle på bordet, men
det forlyder at der arbejdes på sagen.

Med disse ord vil jeg ønske alle en fortsat god sæson.

Redaktøren er enig...
Af MARIE KREUTER

Det bliver tit debatteret, hvorfor sejlklubberne generelt har svært ved at til-
trække nye, og yngre, medlemmer. Måske det skyldes, at samværet i
klubhusene (og til bla. pinseturene) nedprioriteres, og medlemskab af en
sejlklub derfor ender som en sport »man går til« – og ikke som tidligere en
decideret livsstil med alt hvad det indebærer af foreningsliv? 

Jeg håber derfor, at alle vil bakke op om Michael’s opfordring om større
deltagelse og engagement i den mere selskabelige del af sejlklubbens
aktiviteter – jeg glæder mig da bestemt allerede nu til en swing-om efter
Rævejagten (husk gerne sikkerhedssko i den forbindelse...).

Og for, at dette ikke skal ende som et stort hjertesuk, vil jeg opfordre læ-
serne til at bladre direkte om på side 9 og læse Petra’s skønne brev om
rendyrket sejlerglæde – netop som en samlet pakke, hvor også det her-
lige liv på havnen, og det sociale aspekt er en vigtig del af sejlklubben. Her
fra redaktionen ønskes Petra alt mulig held med skoleåret og de sejl-
sportslige udfordringer på Oure!

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 4, 2011 er: 10. NOV.
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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!

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

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

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Havnepladsen 4, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...
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Sejlklubbens Pinsetur 2011
Af LISE og ERLING – besætningen på »Skibbi«

»Skibbi« er pakket og klar til afsejling
lørdag formiddag. Udenfor Marstal
Havn, op med storen og fokken, og
stop af motoren. Vi har vinden agten
ind og holder ca. 4 mil; dejligt.
Klubben har valgt Fjællebroen i Nak-

kebølle fjord som bestemmelse for
Pinseturen. Vejret er flot; sol, varme og
vind nok til behagelig sejlads. Forbi
Skåen og Birkholm runder Hjortø med
»lille Danmark« ved halen. (Små holme
indenfor halen kaldes lille Danmark).
Videre gennem Højestene løbet, nu
med vinden tværs. En del både møder
vi, og alt er bare så smukt. Vejret, ha -
vet, luften og landskabet, vi helt stille
sejler forbi. Vi taler næsten sagte her
ombord, Lise og jeg. Man vil ikke for-
styrre øjeblikket.
Op mod Vornæs skov på Tåsinge,

derpå NV over. Nu er det bidevindsej-
lads. Men det klarer vores lille Mascot
rigtig fint. Gætter på ca. 3,5 knob. Vi
haler ind på et skib. Et retro af et vikin-
geskib med ca. 14 unge mennesker
ombord. Sejler også bidevind med det
store råsejl sat, så det trækker fint.
Tænk, så sødygtige skibe sejlede
rundt for mere end tusind år siden. Vi
sejler vester ud, følger kysten af Fyn,
som ser meget indbydende ud her
med solen strålende fra oven.
Når, skal vi ud og se hvor der er dej-

ligst i Danmark? Når ager og eng står i
sommerens tegn og markerne skriger
på regn. Når skovbryn og strand er fe-
rieland. Når pindsoen pusler i havernes
hegn. Når kornet står gult og når van-
det er smukt. Ja, da er der dejligst i
Danmark.
Forbi rød bøje førend den lave grund

Rødlok. En bøje er sparet væk, men
sejlklubben har lagt en stor kuglebøje
ud. Uden om den og nord på ind i fjor-
den. Må hellere bjærge sejlene og
starte motoren. Vi er jo ikke på hjem-
mebane her. I havn – her er mange
grønne skilte, så vi finder let en plads.
Hvem er kommet? Jo, her ligger Peter
Karlsen med sit røde skib. Her er
Tommy – nå, de hviler sig nok; helt
stille var der. Over i et hjørne ligger
»Kitten« med Søren og Gurli. Henning
med en kæmpe is over fra grillhuset.
Sådan en må Lise også have. Så ret
hurtigt er vi 8 både fra Marstal. Folke-
båd, en 10 meter, en Bandholmer, 2
store motorbåde; nemlig Henning og
Tommy’s, Karlsens røde store motor-
sejler, en Kit 25 og sluttelig vores lille
Mascot. Hen over eftermiddagen har
vi hilst på hinanden og er begyndt at
gøre klar til noget af en grillaften. Vejret

som var så indbydende før, er i drille-
hjørnet nu. Kan vi være ude eller inden-
for til spisning? Der bliver grillet uden-
for ved klubhuset, men dækket flot op
indenfor. Efterhånden som vi er færdig
med at grille sætter vi os til langbordet.
Hyggelig stemning breder sig med
snak og kvikke bemærkninger tværs
over bordet. Og uden sangbøger bliver
der også sunget det der ligger let på
tungen. Alt spiseligt bliver som vanligt
skyllet pænt ned. Der mangler ikke
noget her. Men efter en dag på havet
trættes man, så ved midnatstide er vi
ved at finde køjen som endepunktet på
dagen. Nogle før, andre skal lige et
besøg hos hinanden. Der er jo meget
man vil byde på endnu. Men efterhån-
den bliver det natten der får overtaget.
Søndag morgen og op til sol og

varme igen. Efter morgenskafning og
de sidste ture rundt på havnen, ses det
at vore marstallere vil ud og nyde det
fine vejr på den blå hylde. Der hilses af
og siges tak for denne gang. Men jeg
tror alle med indtryk af en dejlig pinse-
lørdag i Fjællebroens hyggelige havn
og klubhus. Og ikke at forglemme hav-
nens grillkiosk – sikke nogle is de leve-
rer!
Lise og jeg bliver som de eneste til-

bage, vi skal have besøg af min søster
og hendes mand, så vi kan blive et
døgn mere, men det er en anden hi-
storie.

Hygge i det lånte klubhus, Fjællebroen.

Pinsemorgen i Marstal. Foto: Ina Vester -
gaard.

Hvad siger grill-maestro’en 
egentlig?!
I forbindelse med sejlklubbens pinse-
tur til Fjællebroen har jeg modtaget
nedenstående billede. Jeg har brugt
en del tid og fantasi på, at forestille
mig hvad grill-maestro’en 
alias Leif Rosendahl 
egentlig fortæller af røver-
historier mens bøfferne 
vendes – og så tænkte 
jeg at Ballonen’s læsere 
måske kan hjælpe?

Forslag modtages 
meget gerne på 

ballonskipper@planet-
earth.dk eller 
sms til 21 70 58 80 

– de(t) bedste, vittigste, 
mest useriøse bringes 
selvfølgelig i næste 
nummer.

?
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Til DM for Spækhuggere d. 30/6 til d. 2/7 2011 i Århus havde
D57 »Solstrålen« med Jørgen Grube, Erik Kristoffersen og
Laurits sneget sig med blandt de 26 andre spækhuggere.
Efter en rekordsejlads til Århus på kun 15 timer fulgte tre

blææsende og MEGET regnfulde dage, hvor vi havde søtø-
jet på hele tiden, og kun kunne sejle med krydsfok. Havde
genua’en oppe på en sejlads, men fik hurtigt skiftet til kryds-
fok igen. Besætningen klagede over meget lange arme p.g.a.
arbejde med våd og tung spiler... 
Om søndagen på vej hjem fra Århus med medvind, brød

solen igennem, og vi syntes alligevel at det havde været 3
gode dage.

NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

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

mail@soassurancen.dk

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

mail@lystbaade.com
www.lystbaade.com

DM for 
spækhuggere
Af besætningen på »Solstrålen«

Leje af byens bedste
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06
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Hvorfor sejle 
aftenkapsejlads?
Af TORBEN HOLM. »Blue Star«

Ja, hvorfor sejle aftenkapsejlads? Mit
eget svar på dette; der er flere gode
grunde til at deltage i aftenkapsejlads,
båden kommer ud at sejle næsten uan-
set vejret, vi er dog ikke mere fanati-
ske, end vi aflyser ved for meget blæst.
At sejle en tur, når du ikke selv vælger
tid og vejr, er i sig selv en udfordring.
Det at sejle ud på banen, vælge de

rigtige sejl og få det optimale ud af
båden, stiller krav til skipper og besæt-
ning.
Vi starter med handicap beregnet på

forhånd, så vi oplever ikke hektiske
starter, men starter typisk en eller 2
både ad gangen, men blot det at til-
passe farten til starttidspunktet, kan
såmænd være svært i sig selv. Under
sejladsen som sjældent tager mere end
halvanden time, er vi forpligtigede til, at
gøre vores bedste for at sejle så godt
som vi formår. Det skylder vi konkur-
renterne.
Her i Marstal mærker man straks at

kapsejlads er en leg – på trods af kon-
kurrencen, bliver der sejlet hensyns-
fuldt, Vi sejler for legen og samværet
ved vores sport.
Desværre er vi en ret lille flok der

mødes om tirsdagen, der er plads til
mange flere, ude på Bredningen. 
Som vi sejler nu er løbet det rene

»Skrammelløb« – bortset fra et par
Knarrer er alle både forskellige, hvilket
ikke er det bedste for konkurrencen,
men ikke ødelægger glæden ved at
sejle. Det vigtigste er sammenholdet

der opbygges og ikke mindst hyggeligt
samvær efter sejladsen, hvor der bliver
kommenteret på oplevelserne på ba -
nen. Gyldigt målebrev kræves ikke og
et handicap måltal kan findes på inter-
nettet til de fleste både.
I Marstal Havn ligger mange fine »tur-

både« Da disse kom frem i 70‘erne og
80’erne var de alle potentielle kapsej-
lere, og nej tiden er ikke løbet fra dem,
med DH2011 som måleregel er det
rent faktisk både fra 40’erne der er
mest vindende, fuldt og tungt udrustet
til tursejlads, det er de fleste af os.
Vi er sjældent mere end 10 både på

banen, så det kunne være rigtig sjovt
at se flere sejl derude om tirsdagen.
Har du forslag til hvad der skulle

gøres anderledes for at netop du ville
deltage, er (kap)sejladsudvalget altid
lydhøre. Hvad med en start og handi-
cap for singlehand sejlere?

Aftenkapsejlads
- august 2011
Tekst og foto MARIE KREUTER

Tirsdag d. 2. august var det ble-
vet tid til den første sejlads i 2.
runde af årets aftenkapsejladser;
efterårssæsonen blev skudt flot i
gang med skønt sejlervejr i form
af solskin og gunstig vind. Og
med gunstig vind mener jeg let
vind – det var nemlig ombord på
Laurits’ spækhugger, en rigtig let-
vejrsejler, at jeg havde fået mig en
gasteplads for aftenen.
Dommerne havde valgt den

store trekantsbane, og efter en fin
start gik det ned mod anduv-
ningsbøjen med slæk på skøder-
ne, og skæven op til win dex’et;
ku’ vi mon bære spiler? Det kunne
vi lige akkurat, og efter en mær-
kerunding – og en spilerbomning
– gik det videre for spiler op mod
Halmø, hvorefter det sidste ben
bød på en række kryds tilbage til
dommerbåden og en 3. plads. 
Fremmødet var lidt mindre end

gennemsnittet for forsæsonen;
kun 7-8 både stillede op, hvilket jo
nok skyldes at mange stadig hav-
de sommerferie. Men det skulle
ikke afholde aftenens deltagere
fra efterfølgende, at mødes på
den nye terrasse til hygge, et par
øl, almindelig debriefing og selv-
følgelig bagklogskab...

For indadgående efter en fin sej-
lads. I baggrunden Georg Stage
på sit allerførste besøg nogen-
sinde til Marstal.
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

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

EBBES BÅDEBYGGERI

Ebbes Bådebyggeri
H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
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Vi startede året med lidt teori og hygge
for de nye og lettere øvede optimister. 
For at gøre det lidt mere spændende

og interessant for A- og ungdomssej-
lere, lavede vi et »forberedelses« hold
til duelighedsprøven, som nogle af
vores ældste sejlere snart ønsker at
tage. De øvede lærte om kompas-
afmærkninger, vigeregler m.m. Det
vakte større interesse end at høre på
det samme år efter år.
Ellers har vi haft en rimelig forårssæ-

son med passende vind efter alle sej-
lere. Det har foregået stille og roligt, da
vi har haft meget få optimister. Et pro-
blem de andre klubber desværre også
har. Vi har ellers været tidligt ude på
alle øens skoler med plakater mm,
men desværre ingen respons.
For at gøre et eller andet har vi valgt

at lave 2 onsdage med åbent hus. Det
er onsdag d. 10. august og onsdag d.
17. august.
Vi har startet et hold »rekrutter« op

fra august som noget nyt. Vi vil forsøge
for at få fat i ungerne tidligere. Det er
for de 6-7 årige, som vil blive tilvænnet
vandet og jollen på en stille og rolig
måde i trygge omgivelser. Sådan at de
er blevet fortrolige med dette inden de
egentlig starter med at sejle rigtigt. De
vil så efterhånden blive sluset ud på
selve optimistholdet, når de føler sig
klar til dette. Og selvfølgelig når vi træ-
nere også syntes det er trygt nok. Der
vil blive stillet nogle få og små krav til
dem inden de rykkes op. Håber på at
der er nogen, som syntes dette hold
virker spændende og melder deres
børn til! Vi prøver det af i hvert fald.
Igen i år er jeg meget taknemmelig

for både forældre og de erfarne sejle-
res hjælp både på land og vand.

De erfarne sejlere har på skift efter
eget ønske lavet en lege-øvelse på
vandet, for alle de andre. Dette har
været super godt og de fleste har tur-
det tage udfordringen op. Bare det at
skulle undervise og forklare over for
sine medsejlere, er lidt af en udfor-
dring. Sejt gjort af jer alle.
Vi er også så heldige at have stor

hjælp i Mikkel Badstue, som kommer
frivilligt hver eneste onsdag, når han el-
lers har mulighed for det. Ungerne for-
guder ham simpelthen. Det er dejligt,
at der stadig findes hjælpsomme men-
nesker til som ham!
Vi opfordrer også alle til at sejle

udenom vores trænings onsdage for at
øve sig, ja eller blot fordi det er super
dejligt at være på vandet.
To af vores sejlere har endda været

på Piratjolle tur med overnatning. Der
kommer måske en beretning om den-
ne dejlige tur i næste ballon?
Husk det er sejltimerne, der dygtig-

gør jer!
Den sidste onsdag før sommerferien

havde vi afslutning med forældre-kap-
sejlads og spisning med et fælles Ta’
selv bord.
Vi ser nu frem til vores Birkholmstur,

som vi har udvidet fra fredag kl. 17 til
søndag eftermiddag. Dette er et ønske
fra flere og skal prøves af i år. Så må vi
se hvordan det bliver!
Ellers håber vi alle på at vi får en dej-

lig eftersommer med god vind i sej-
lene.

Mange glade sejlerhilsner 
fra Optimistlederne

• OPTIMIST BALLONEN Af ELISABET KRISTENSEN

Minioptimist. Foto: Ina Vestergaard.

Kære Ballon!
Af PETRA JØRS

Jeg har i dette øjeblik færdiggjort et
brev til Oure Efterskole, hvor jeg starter
i 10. kl. efter sommerferien. I brevet
skulle man skrive lidt om sig selv og sin
sport. Jeg valgte derfor at fortælle lidt
om min tilgang til sejlads og fandt 
det passende at fortælle lidt om klub-
bens mentalitet, der jo smitter af på
vores ungdomsafdeling og fremtræden
blandt andre klubber til sommerens
stævner udenfor Ærø. 
Vi er jo ikke de bedste i feltet, når vi

skal op at konkurrere mod landsholds-
sejlerne og de rigtigt ambitiøse, der

kommer kørende i deres Volvo med en
filtindpakket Optimist på taget. Det gik
over vores forstand for bare få år si -
den, indtil vi begyndte at vise os uden-
for øen som medlemmer af Dansk
Sejlunion. Da vi fortalte, at vi kom fra
Ærø, var det chokerende blikke og en
tilbagemelding, der lød: »Er der opti-
mistsejlere på Ærø?« og »Jeg vidste
ikke, I havde så dygtige sejlere på
Ærø.«, hvorefter vi måtte forklare os lidt
med, at vi jo ikke har trænere på sam-
me måde som i Kerteminde, men at vi
tager sejladsen for hyggens skyld. Se-
nere begyndte vi dog at måle vores
mastehældning med målebånd og føre
trimdagbog for at få det optimale trim,
men det gik i vasken få måneder efter. 

Jeg tror ikke rigtigt, vi kan gebærde os
som topprofessionelle optimistsejlere,
for vi vil altid komme fra Marstal, og
det er noget helt særligt!
De fleste af os vil ikke lægge protest

og hejse rødt flag , selvom vi på en
måde har pligt til at gøre det. Jeg har
flere gange være udsat for tilråb og
hån, når modstanderne udmærket
godt ved, at man kommer fra Ærø og
ikke er den stærkeste i feltet. Det er
ubehageligt og ville aldrig forekomme i
vores egen klub, men det bliver straks
en anden snak, når man kommer på
landsholdet og helst skal gøre sit for at
komme i top 10. 
Som jeg beskrev os sejlere fra Mar-

stal Sejlklub: 
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»Min far stammer fra den gamle sø-
fartsby Marstal, og derfor er der sø-
mænd i hver en generation af vores
familie. Så på den måde har jeg en
anden tilgang til sejlads, hvor vi i vores
lille sejlklub ikke ynder at »gå med
næsen i sky« og være »proff«, for man
kommer jo fra Marstal, hvor man har
historierne fra »Vi, de druknede« af
Carsten Jensen bag sig. Min far er den
type der, som mange andre marstal-
lere, gerne sejler Fyn Rundt i blå Kan-

sas-kedeldragt og træsko. Jeg sejler
for hyggens skyld, både med min bed-
stefar i fiskejollen, tursejlads til Sverige
i vores gamle Hallberg Rassy 41, Knarr
til tirsdagens aftenkapsejlads og fyns-
kredsstævner i min Zoom8. Vi er om-
kring fire sejlere, der tager med til
stævner på Fyn, hvor vi er vant til at få
tæsk, men dog kan konkurrere med de
andre og som regel lander i midten af
feltet.«
Jeg har valgt Oure Efterskole, og jeg

ved, at jeg ligeledes vil komme til at
sejle sammen med »dem fra landshol-
det«, som man altid har en vis respekt
for, når de kommer gående med spejl-
glassolbriller og rød jakke med »Den-
mark« stående på ryggen. Det hører
med, for Oure er stedet for eliten, men
i lige så høj grad for dem, der bare el-
sker deres sport. Jeg skal have en træ-
ner, der har flere VM- og OL-placerin-
ger bag sig, og det siger jo lidt om,
hvilken skole det er. Men jeg vil komme
med en indstilling, som jeg skrev i bre-
vet: 
»Mit indtryk af Oure Efterskole er en

målrettethed og meget gode faciliteter,
hvad angår sejlads. Jeg ønsker at blive
bedre til at sejle, men vil stadig gerne
kunne dyrke sejladsen på et plan, der
gør, at jeg vil kunne nyde at sejle hele
livet igennem. Det virker som en seriøs
efterskole, hvor der ikke er slinger i val-
sen, og det er noget, der fanger mig og
passer godt til min personlighed.«
Jeg ønsker ikke kun at bære Musto

og Henri Lloyd, men som en ægte
marstaller på havnen: Ærø-hue og blå
Kansas-busseronne. 
Jeg er meget spændt på, hvad min

sejlads vil føre til og glæder mig meget
til det kommende år, hvor sejladsen vil
gå fra Lundeborg Havn!

Mange sejlerhilsner 
og på gensyn.

Petra i sin Zoom8. Foto af Jens Lindholm.

• KORT NYT Af MARIE KREUTER
I frost og slud 
skal Ballonen ud...
...må Torben Bundgaard; bladets
trofaste og pålidelige omdeler,
have tænkt da han en marts-dag
stod med endnu et par kasser
Balloner frisk fra trykken.
Marstal – og havnen, som do-

kumenteret på forsiden af nr. 1 –
var dækket af is og sne, og re-
sultatet blev da også en hårdt
kvæstet Torben; en glidetur end-
te med en tur på skadestuen, for
at blive syet i hånden, som derefter blev monteret med
skinne. Og alligevel kom bladet rettidigt ud!
Torben ønskes fortsat god bedring.

Omdeler til Vestærø
Der søges endnu en Ballon-omdeler, så sejlklubben kan
spare portoudgifter. På nuværende tidspunkt distribueres
bladene til vores vestærøske medlemmer og annoncører
med PostDanmark. Det drejer sig om et stærkt begrænset
antal blade, der skal omdeles fire gange om året – har du
lyst til lidt gratis motion, og til at støtte sejlklubben med lidt
frivilligt arbejde, så kan henvendelse ske til enten Torben
Bundgaard eller Marie Kreuter.

Ballade på bro 7
Søren Vestergaard har – sammen med bror Niels – købt en
Ballad fra Rungsted. Nyinvesteringen ligger på bro 7 – plads
47. Der kunne nok funderes lidt over Søren’s karriere som
bådejer, der er lidt atypisk i det han for 20-30 år siden havde
806’er og senere IW 31, efterfulgt af en meget lang årrække
med kun en lille åben motorjolle. Hvorfor skal manden nu
have båd igen? Planlægger han (eller Ina...) en tur jorden
rundt? Og hvad med kapsejlads; ser man ham i Sjælland
og Fyn rundt næste år? Og ender Ina i festudvalget igen?

Indhold:
Lederen                                    side  3
Nytårsfrokost d. 29. januar       side  5
Optimist Ballonen                     side  6
Terrassen er færdig!                  side  8
Hard core arbejdsmænd          side  8

Med rettidig omhu                     side  9
Generalforsamling 2011           side  9
Ro Ballonen                              side 11
Stafetten                                   side 14127. ÅRGANG

MARTS. - 2011NR.

BALLONEN

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

Vinterstemning ved Marstal Havn, 
men om få måneder ræser Optimist-jollerne rundt ude på Det Lille Hav igen. 
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• RO BALLONEN 
Roafdelingens 
tur til Sønderborg
Af TORBEN KYHL

Den 24. juni mødes 15 friske roere ved
roklubben og får stuvet bagagen i 4
biler + en trailer, og kursen sættes mod
Sønderborg.
På Skjoldnæs-færgen får vi the,

kaffe, rundstykker og får talt om hvor-
dan turen skal forløbe.
Vel ankommen til Sønderborg Ro-

klubs dejlige klubhus på Verdens Ende
(heldigvis ikke livets;-)) får vi pakket ud
og kan så klargøre de 3 både vi har
lejet, og så var tiden inde til at fortære
de medbragte madpakker. Vejret var
blæsende og koldt, så maden blev ind-
taget inden døre. Efter frokosten blev
det besluttet at turen skulle gå til Hø-
ruphav i stedet for Dyvig på grund af
det dårlige vejr. Planen var at ro til Hø-
ruphav, holde kaffepause og så retur-
nere til Sønderborg til aften.
Kursen bliver sat sydpå mod Chr. X’s

bro og netop som vi skal passere under
broen kommer brovagten ud og råber
til os: »jeg øffner lik’ æ bro for jer«.
Broen går op og vi kan sejle stands-
mæssigt igennem. De er ikke uden

humor nede i »det gamle land«. Vi ror
langs slottet og lystbådehavnen, og nu
kommer bølgerne nede fra Flensborg
Fjord og vinden frisker. Da vi endelig
når ud til »Fiskerhytten« må vi sætte vor
overstyrmand i land i et »nødvendigt
ærinde«. Da det er overstået og vi er på
vandet igen er de 2 andre både nået op
og det besluttes, at returnere til Søn-
derborg igen og på hele turen retur skal
der virkelig lægges kræfter i. Vi når alle
velbeholdent i havn og kan om aftenen
indtage en pragtfuld middag i hygge-
ligt selskab – et enkelt glas rødvin bliver
det vist også til.
Lørdag morgen ser vejret lidt bedre

ud og vi starter turen til Augustenborg
op igennem det smukke Alssund, og
når de 20,5 km. efter 2,5 timers roning.
Roklubben i Augustenborg er belig-

gende i skoven udenfor slotsparken 
og 15 trætte roere (jeg var i hvert fald)
kunne nu nyde den smukke udsigt me-
dens vi hørte beretninger fra turen
derop. Efter en sigth-seeing i byen var
det tid at starte grillen, hvor klubbens
chefgrillmester gik i gang med at grille
de lækre sønderjyske ringridderpølser
(der er nu ingen der laver pølser som
sønderjyderne). Sammen med et glas
rødvin blev de næsten alle fortæret

sammen med en lækker kartoffelsalat.
Nogle af roerne (jeg husker ikke hvem)
syntes de skulle bruge de sene natte-
timer med skønsang venligst akkom-
panieret af hr. O. P. Anderson og hr.
kaptajn Morgan.
Nå, men pinen fik en ende og søn-

dag stod vi op til den smukkeste som-
mermorgen; en let brise og solskin. Det
er stadig roafdelingens formand en
gåde, at det skulle være nødvendigt at
stå op før 7 om morgenen for at kunne
nå 19.20 færgen fra Fynshav.
Efter morgenmaden var der afgang i

det flotteste magsvejr mod Sottrup-
skov, hvor vi havde pitstop for at nyde
de sidste af lækkerierne inden de sid-
ste 8 km ned gennem Alssund til Søn-
derborg, som vi anduvede tidsnok til at
nå en velfortjent frokost. 
Så var det tid at pakke bilerne og da

det var overstået var kl. 15.50 så der
blev fyret op under hestene og vi nåe -
de Fynshav og Skjoldnæs hjem kl.
16.20, hvor vi sad på soldækket og
nød den smukke sejltur forbi Skjold-
næs Fyr og golfbanen (som gerne mod-
tager nye medlemmer).
En dejlig sommertur var til ende, så

nu er der bare at glæde sig til næste
års tur.



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

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

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

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

I dette nummer præsenterer Jan Kiwi os for
hans magiske verden af smukke og fascine-
rende havfruer – havfruer, der efter sigende kan
mødes lige her ude på holmene og bredningen,
og hvor man end har øjnene med sig. Læs be-
retningen og bliv klogere på, hvor du skal lede
efter de enestående skabninger.

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

CARSTEN HIRTSGAARD
Orlovskaptajn Carsten Hirts-
gaard har været chef på mil-
jøskibet Gunnar Thorson ind-
til sommerferien, og er nu
ansat på Søværnets Naviga-
tionsskole på Holmen. Car-
sten vil fortælle os lidt om
arbejdet ombord på et miljø-
skib.
Carsten bor til dagligt i Ny-

boder i København, og har
sammen med sin kone Line
og deres to børn sommer-

hus i Østergade, Marstal. Line har haft sin gang på Ærø gennem de sidste
40 år – sommerhuset har familien haft de sidste 8 år.

Øhavets havfruer
Af JAN KIWI

Dette er en fantasi om Øhavets Hav-
fruer omkring Ærø, som ender i form
og farve på væggene i »Det røde pak-
hus« i Marstal.
Når sejlvejret arter sig fra sin fineste

side, og lyset medbringer sin umåde-
lige renhed, så starter jeg min Ærøskø-
bing damjolle op. Damjollen som er
den anden sidste jolle, der blev bygget
på Erria Boat med levering i april 1985. 
Så går forventningerne på udadgå-
ende med god proviant og skitseblok-
ken klar til indtryk. Ud gennem havnen
langs stenmolen og det betagende
syn, der møder én på ruten fra alle
sider. Når havnehullet passeres, og
kursen sættes mod Østen for tanken
og Vesten for drømmene – så starter
der et sansebombardement, der kun
venter på at blive nedfældet på skitse-
blokken.
Hvad er det, der kilder, når damjol-

len når sit maksimum af ydeevne – det
er fællesskabet med vandet og jollen –
livskvaliteten med de mennesker, der
er med om bord. Det er nydelsen af, at
det er sørme dejligt at være til i et helle,
i en foranderlig Verden.
Hvad er det, der venter, hvis man

lader sine sanser overtage sin fornuft
– drømme og nærvær.

Her er det så, at mit nærvær er stil-
let ind på glæden ved Øhavets Hav-
fruer – men hvad er en havfrue egent-
lig?
Havfruen er et fabelvæsen, en kvin-

de med fiskehale. De har været kendt
fra søfareres beretninger gennem år-
hundreder og betragtes ofte som over-
tro eller fulde-mands-historier. Ofte por-
trætteres de siddende på en sten,
mens de reder deres hår. Lige netop

hår har en voldsom betydning. Håret
er et symbol på kvinden og det kvin-
delige. Kulturelt er langt hår et symbol
på den kvindelige kønsdrift – og et fri-
sureskifte kan ofte symbolisere, at en
kvinde gennemgår en forandring mod-
sat skaldethed, som kan symbolisere
straf, skam og urenhed. Symbolet med
langt hår har som sagt stor betydning.
Havfruer har langt hår.
I antikken var det havmændene, der
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havde fiskehale og gik under navnet
tritoner. Havfruerne havde derimod to
ben, red overskrævs på tritonerne og
blev kaldt nereider. Det er disse former
for Havfruer der ofte ses i farvandet

rundt i Det sydfynske Øhav. Rundt om
i verden findes der mange fortolknin-
ger af begrebet Havfruer. I Europa, op-
fatter vi synet af en Havfrue som et
varsel om f.eks. stormvejr eller uheld.

Personligt synes jeg, at mødet med
Havfruer gør glæden ved det smukke
til noget virkeligt, noget drivkraft. Hvis
man skulle være så heldig at kunne
hjælpe en havfrue i nød, ville hun til
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gengæld kunne opfylde alle ens øn-
sker. Derimod er der også efter si-
gende nogle der varsler om hendes
sang, der kunne lokke tilhørere i uføre
på samme måde som sirenerne fra
den græske mytologi. 
I 1998, hævdede en gruppe dykkere

at have set havfruer ved Hawaiis kyst.
I 2005 hævdede Jan Kiwi første gang,
at farvandet omkring Ærø er fyldt med
Havfruer – ja! så mange, at det kan
give inspiration til at male dem. 
De kan især ses, når der anduves på

de små sandøer. Her ses ofte menne-
skelignende Havmænd og Havfruer
sole sig og plaske på strandbredden.
En fantastisk ro og varme lyser over
dette naturfænomen, der befinder sig i
krydsfeltet mellem ro og stilhed. Må -
ske er det en tilstand, som kunne kal-
des Paradis i kroppe, hvor sjælen bor.
Dette smukke og inspirerende syn
giver grobund for at fastholde denne
tilstand i billeder og svinge penslen i
friske og stærke farver, da jeg ikke
mener, livet skal være i sort/ hvid. Jeg
vil gerne give denne stemning videre til
folk, der vil fantasien og vil det smukke
i dette korte liv, og som har overskud-
det til at gå på lystvandring i mine bil-
leder. Det ér en mangelvare i nutiden,
at fantasien og evnen til blot at lade
indtrykkene komme oftest nedpriorite-
res, til fordel for »kolde kendsgernin-

ger«. Nærvær og skarphed kan for-
svinde, og man taber højde.
Jeg bliver ofte spurgt: »Har du set

nogle havfruer i dag?«, når jeg efter en
lang dag på havet, og jollen godt fortø-
jet ved bro 6, med fyldte oplevelser i
depotet og en rar stemning i kroppen
af, at det sku er ok at være en del af
Det sydfynske Øhav. 
Ja! det har jeg, og du kan også se

dem – blot du gider lukke dine iboende
sanser op og se ud over det blå åbne
vand og de hvide sandøer, så ser og

hører du en hymne til holdbarheden...
det er som om, at hvis du opnår ba-
lance på de indre linjer, giver det styrke
på de ydre. 
Stilheden sænker sig, og drømmene

falder til ro. Jollen skal klargøres til igen
at sejle fantasien i møde, når vejret til-
lader det.
Vil du se nogle af mine optegnelser

og bearbejdninger på lærred og papir,
er du velkommen til at kigge på min
web side www.kiwimarstal.dk. Skriv
gerne hvad du selv har oplevet!

Rævejagt
Der holdes vanen tro 
Rævejagt sidste lørdag 
i september.

Kridt danseskoene og mød op 
til det efterfølgende bal 

med præmieoverrækkelse og 
fællesspisning.

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

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

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales. 

HUSK
det er gratis

at skifte til os*
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BAGSIDEFOTO

Pladsen er blevet lidt trang – og urskoven har efterhånden helt taget overhånd. Derfor blev det på bestyrelsesmødet d. 17.
august besluttet, at undersøge mulighederne for at inddrage/leje yderligere arealer til vinteropbevaring af både. 

Derudover enedes bestyrelsen om, at indkalde sejlklubbens medlemmer til en fælles arbejdsdag lørdag d. 17. september
med henblik på, at rense vinterpladsen for ukrudt og buskads, således at arealet er klar til efterårets nært forestående
båd optagninger. 

Så sæt kryds i kalenderen lørdag d. 17. september og medbring gerne haveredskaber, så vi ved fælles indsats kan få gjort
kål på urskoven.

EFTERÅR/VINTER

� 17. sept.: Oprydning på pladsen
� 20. sept.: Sidste aftenkapsejlads
� 24. sept.: Rævejagt/standerstrygning
� 3. dec.: Kranen rigges af

� 4. feb. 2012: Sommerfest
� 11. feb. 2012: Generalforsamling
� 15. april 2012: Standerhejsning

Oprydning på vinterpladsen 
– Arbejdslørdag d. 17. september

Af MARIE KREUTER

B


