BALLONEN
M E D L E M S B L A D F O R M A R S TA L S E J L K L U B

Bramsejlsskonnerten Activ tog i 2008 på mindeekspedition i anledning af Danmark Ekspeditionens (1906-1908)
100 års jubilæum. Det var en rejse som ingen havde gjort med træskib siden!
I denne udgave af Stafetten præsenteres I for Laura Lynges fine beretning om netop rejsen med Activ til Danmarkshavn
– Laura var mønstret som matros/bådsmand på Activ inden hun efterfølgende er blevet uddannet som skibsfører
på MARNAV og nu sejler som 1. styrmand i Lauritzens Offshore Service.
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Vestergade 30 C Marstal
Tlf. 62 53 15 66/Fax 62 53 20 49

A. H. Regnskabsservice
v/ ANNE-LISE HANSEN
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aut. el-installatør søren rasmussen
egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

TLF. 6252 2000
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◆ DØGNVAGT ◆

Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv
weekendens drink, kr. 25,- /
hver fredag & lørdag fra kl. 22-24.
Online bordbestilling:
www.kongensgade34.dk

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer januar, april, juli og oktober.
Oplag:
Ca. 500 eksemplarer.
Udsendes til medlemmer, andre klubber,
annoncører m.fl.
Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer,
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.
Redaktør:
Marie Kreuter,
ballonskipper@planet-earth.dk,
tlf. 21 70 58 80.

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk

LEDEREN – OKTOBER 2013

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN
Så er endnu en sejlersæson ved at været ovre – i skrivende stund
mangler sidste tirsdagssejlads, Rævejagten og de allersidste efterårsture. Jeg tror ikke det er en overdrivelse, at skrive at sommeren
2013 vil gå over i historien som en af de bedre, i hvert tilfælde hvad
angår vejret.
Jeg er ret sikker på, at mange af jer har fået sejlet noget mere end I
plejer – det kan jeg ikke selv prale med, men jeg var dog i vandet i ca.
10 min. indtil jeg fandt ud af at kølevandet kom ud steder, hvor det
ikke skulle. Problemet er dog ikke større end at den nok skal komme
i til næste år.
Vi har lige fået kran og bådestropperne certificeret, og vinterpladsen
er ved at være klar til at tage imod bådene; arealet er udvidet med ca.
500 m2, og der er sat nye el- og vand standere op over det hele.

BESTYRELSEN 2011
Formand:
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06,
reberbanen20@mail.dk
Næstformand:
Lars Kjeldgaard, lone-lars@mail.dk
Kasserer:
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 20 47 04 38.
jens.lindholm@mail.dk
Sekretær:
Steffen Bach, Brøndstræde 7, 5960 Marstal,
tlf. 20 85 88 55 / 62 53 37 57
Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14.
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.
Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.
Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

UDVALG:
Optimist- og juniorudvalg:
Elisabet Kristensen (formand) 51 92 37 19,
Thea De Magos Jensen, Malene Fly, Lars Kjeldgaard,
Christoffer Westerberg, Bente Nielsen, Trine Hansen.
Sejladsudvalg:
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50, Tommy Christensen,
Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen.
Roudvalg:
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44, leif.oestlund.marstal@gmail com
Winnie Christiansen,
Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard.
Klubhusudvalg:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28,
Henning Boye, Lars Madsen, Kaj Clausen,
Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
(Formandsposten ledig),
Anne Stjernholm, Joan Meirum, Helle Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14,
Lars Madsen, Anker Hermansen, Torben Christiansen,
Peer Borge, peerborge@yahoo.dk
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Marie Kreuter, ballonskipper@planet-earth.dk, tlf. 21 70 58 80.
Udbringning: Torben Bundgaard.
Parkudvalg:
Helge Morsø.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01. Mail: torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Marianne Sylvestersen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.

Pladsen før og efter. (Foto: Jens Lindholm).
Alle standere er forsynet med seks stk. EU-stik (de blå), og jeg vil her
opfordre til at det er disse man bruger hele vejen og ikke en eller
anden adapter til de almindelige indendørs stik.
Men nye el standere er IKKE en invitation til at bruge løs af strømmen; der må ikke anvendes varmeapparater i bådene på pladsen, dels
på grund af strømforbruget, men så sandelig også på grund af brandfaren.
Så småt begynder forberedelserne til Sommerfesten 2014, der løber
af stablen lørdag den 1. februar i salen på Torvet, som vi plejer – mere
herom i næste nummer.
Jeg vil godt opfordre alle der går rundt med lysten til at deltage i bestyrelsesarbejdet i sejlklubben til at give lyd fra sig og gerne inden den
kommende generalforsamling til februar.
Med disse ord ønskes god sensommer/efterår.

DEADLINE for
BALLONEN nr. 4, 2013 er:

MEDIO DECEMBER
MARSTAL SEJLKLUB
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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

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN
FOUNDED 1907

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

MARSTAL

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

SALG•SERVICE
af biler og bådmotorer
påhængs- og indenbordsmotorer
Aut. forhandler:
r dig
Vi gi’ inden
d
u
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Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat
med Dankort.

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-14
v/ PETER THYGESEN
Juli/august:
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13 Sønd. 10-13

Snedker- og tømrerarbejde udføres...
Reberbanen 55, 5960 Marstal

SNEDKERMESTER
HENNING BOYE

TLF. 62 53 30 17

TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

– størrelse !
Bside
IL

& BÅDSERVICE
Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?

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

________________________________________________

________________________________________________

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

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

62 53 31 00
■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■
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»Bag in box« vinens begrænsninger
Af NIS KØRNER
Endelig blev vejret til en sommertur i jollen, hvor bestemmelsesstedet (hvis det kunne lade sig gøre) var Samsø. Vi
afgik hjemmefra 11. juli med kurs mod Rudkøbing/Lundeborg/ Kerteminde. Desværre viste Rudkøbing løbet sig fra
sin grimme side, så efter vi havde passeret broen, var vinden stik imod og kraftig sø. Vi red op og ned af bølgerne
med reduceret fart, og tog rigelige mængder af vand over,
især omkring Thurø Rev bøjen var den helt gal. Da vi nåede
mod Fyns land, slækkede det lidt op, og resten af turen til
Lundeborg var rimelig. Heldigvis var den nye forkahyt et fint
skjold mod vandmasserne, så pakkenellikerne forblev tørre;
det er et godt job snedker Boye har udført her sidste vinter,
hvor den blev fremstillet.
Vel ankommen til Lundeborg, blev rorgængerens våde tøj
hurtigt tørret i det dejlige solskin, og vi gjorde klar til at nyde
turens første aftensmad. Jeg havde medbragt en 3 l. box
vin, som blev fundet frem fra gemmerne. Denne havde dog
ikke stået helt i tørvejr, så der var mere bag end box tilbage,
og en mindre sammensnøring af herlighederne blev nødvendig, før de liflige dråber kunne nydes.

Jollens bestik-lugaf.
Endskønt vi var startet fra Kerteminde om morgenen nåede
vi helt til Fjellebroen den dag, så det blev også et godt
stræk, men når vejret er godt, er det jo herligt at være på
vandet. Men ferien var ved at rinde ud, så via en sidste overnatning på Strynø, var vi igen vel fortøjet i Marstal, nøjagtig
en uge efter vi var taget af sted. Boks vinen havde været i
brug ved aftenmåltiderne, men den sank efterhånden sammen som en gammel mand der ældes, for til sidst at skille
totalt ad. Jeg tror sku jeg køber et par rigtige flasker til
næste tur.

K
S
U
H det er gratis
»Bag in box« vin med støttekorset stillet til tørre på en pæl
i Lundeborg Havn.

at skifte til os*

Dagen derpå, var vejret super godt, og den ene sømil tog
den anden, så efter et godt dagsstræk nåede vi Ballen på
Samsø, efter 7½ times dejlig sejlads. Vi blev weekenden
over og fik set en masse af Samsø.
På returrejsen ned langs den
Fynske kyst, holdt vi frokostpause omkring Bøsøre mellem
Nyborg og Lundeborg. Vi sejlede helt tæt ind under kysten i
et øde område, hvor der voksede træer helt ned til vandkanten. Her skulle frokosten indtages med stoppet motor, så vi
lige kunne nyde stilheden lidt
inden rejsen fortsatte. Men hvad
var det dog vi så inde på stranden?! En kæmpe krokodille på
vej op ad skrænten i retning af
et mystisk hvidt menneske / abe
Drabelig så den ud, den skelet, der dinglede i en træstore saltvands krokodille, gren! Vi spiste i en fart og sejder var på vej op ad skræn- lede skyndsomt ud i krokodille
frit farvand igen.
ten.

Rise Sparekasse
Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...
* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales.
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• OPTIMIST BALLONEN
Birkholmsturen 2013
Af THEA DE MAGOS JENSEN
Så nåede vi endelig til den populære
weekend tur til Birkholm, alle ungerne
var spændte, og de voksne måske en
anelse stressede.
Vi var igen i år så heldige at mange
lokale butikker sponsorerede det
meste af provianten; både frugt, grønt,
drikkevarer, kager, brød og ikke mindst
masser af gaver (nogle blev desværre
stjålet fra det aflåste optimist lokale) til
de dygtige sejlere.
I år var der mange nye sejlere med,
og mange forældre uden egen båd, så
teltpladsen var fyldt godt op – måske
for første gang? Vi fik sendt alt provianten over med Birkholmsbåden, og
skipper Jan var hurtig til at tilbyde
assistance til at få fragtet alle varer op
i forsamlingshuset, så vi selv kunne
blive på havnen og gøre de sidste ting
klar inden afgang med alle ungerne,
det var også en stor hjælp.
Vi kom flot afsted med vinkende
familier på kajen ved havnehullet. De
blev sendt afsted i 3 grupper med en
af junior sejlerne som hold kaptajn i
zoom 8 joller, næstkommanderende
var en A sejler i optimist jolle, og så
blev resten fordelt tilfældigt. Og selvfølgelig en følge båd til hvert hold. Det
var så planen at holdkaptajnen skulle
holde styr på hver deres flok, det gik
nogenlunde, nogle var mere opmærksomme end andre. Vi lagde ud med
super fint vejr, perfekt vind så alle
kunne være med.
Det lykkedes ikke at få dem samlet

i mål på Birkholm, da vinden forsvandt
og de lå og drev i timevis, til stor frustration for nogle, en del eder hørtes også i luftrummet omkring Birkholm den eftermiddag.
Det endte med at alle var meget
sultne og solen næsten gået ned, så
de blev slæbt det sidste stykke ind på
stranden.
Hyggelig aften, med to gange tur/
retur til Marstal i en af de hurtige følgebåde, da en af sejlerne skulle på arbejde (lidt forsinket, pga. den manglende vind) og senere hentes i mørket
sammen med en anden sejler der lige
skulle malke før han kunne komme afsted – det hele skal jo passes, men
man vil ikke gå glip af Birkholmsturen.
Det regnede temmelig meget det
meste af natten, men vejrguderne var
med os (på trods af at vi jo i år desværre ikke havde Agnes (præst) med)
og det stoppede om morgenen.
Lørdag gik med kapsejladser for A,
B og C sejlere, samt et match race for
zoom 8 jollerne og alle deltog, selv
nogle af de helt nye der sad i en jolle
for første gang – de er så seje de unger!
Forældrekapsejladsen blev også gennemført, og det var underholdende –
det kan ikke beskrives, det skal opleves.
Og aftenen gik med dejlig mad og
hygge på havnen, leg, tudsefangst,
snobrød og skumfiduser.
Søndag morgen vågnede vi i telte
tidligt, da det hele var ved at blæse
væk. Heldigt at vi fik afviklet alle sejladser om lørdagen. Vi fik dog pakket

ned i næsten tørvejr, og nåede også
præmieoverrækkelsen i tørvejr.
Vi valgte at efterlade alle joller på
Birkholm, da det blæste lidt rigeligt til
at de fleste kunne magte at sejle hjem,
og vejrudsigten for mandag så betydeligt bedre ud.
Alle både blev proppet med folk og
bagage, og så afsted.
Tak til alle for en dejlig weekend, vi
glæder os nok alle til næste år, hvor
forsamlingshuset er booket til d. 15.16.-17. august 2014.
Tak til alle forældre, sponsorer*, frivillige hjælpere (Christoffer AKA Vesterberg og Trine) og unger, for hjælp
med det hele, ekstra tak til jer der hjalp
med at få hentet jollerne, og sat dem
på plads mandag aften.
Og KÆMPE tak til Elisabet for det
store arbejde du gør – det kan godt
være at du snakker meget, men du gør
dit bedste for at alle ungerne får noget
med videre i livets sejlertaske.
*Netto, SuperBrugsen, Søby Bageren, Ærøskøbing Bageren, Marstal Bageren, Spar, Tuborg/Carlsberg, Dunkær Slagteren, Ærø Catering, Danske Bank, Sydbank, Nordea, Rise
Sparekasse, Ø-Smageriet, Kongensgade 34,
Ø-bolcher, Ærø Boghandel, Creutz’ Boghandel, Sportigan, Jens Bille, Vaffelbageriet, Lollipops, Klædeskabet, XL-byg, Havnens Sejlerbutik, Ærø Maskiner og VVS, Den Gamle
Isenkram, Christen H., Frisør Grube, Pari salonerne, Alberte, Marstal Sejlklub, Fru Nørgaard.

Resultaterne fra
Ærømesterskaberne
C-optimister
1.-plads: Christoffer B. Mikkelsen,
Ærøskøbing
2.-plads: Isak Brinks, Bregninge
3.-plads: Magne Holdum,
Ærøskøbing
B-optimister
1.-plads: Marius H. Jørgensen
2.-plads: Rasmus M. Andreasen,
Ommel
3.-plads: Mikkel Rasmussen,
Marstal
A-optimister
1.-plads: Rasmus Kjeldgaard,
Marstal
2.-plads: Maja Fly, Søby
3.-plads: Marcel Hass, Bregninge
Zoom 8, match race
1.-plads: Frederik Kristensen,
Marstal
2.-plads: Theis B. Madsen,
Marstal
3.-plads: Aksel Holst, Ommel

Foto: Maria Rasmussen.
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Birkholmsturen
Af MARCEL HASS, 12 ÅR
I år var den første gang, jeg var med til
Birkholmsturen fra den 16.-18. august.
Jeg var meget spændt på, hvordan det
skulle blive. Vejrudsigten var lidt usikker, da vi mødte fredag kl. 15 i sejlklubben.
Vi pakkede tasker, ting og sager i
følgebådene og riggede jollerne til og
sejlede mod Birkholm. Jeg så nogen
regnskyer trække over Ærø. Jeg troede
at det skulle regne, men vi var heldige
og nåede Birkholm i tørvejr. Vi sejlede
i tre grupper til Birkholm. Hver gruppe
havde en zoom 8 jolle med gruppe ledere Theis, Kaspar og Aksel.
Da vi nærmede os Birkholm, forsvandt vinden, så vi ikke kunne rigtigt
styre, at komme ind samlet i flok, så vi
kom bare en efter en. På Birkholm riggede vi vores joller af, men det begyndte at regne. Det regnede helt vildt
meget, så jeg skyndte mig med at
rigge af. Om aftenen grillede vi pølser
og kylling og brød og spiste kagemanden – lækkert!
Min mor og jeg sov i forsamlingshuset i byen, mens de fleste havde
telte ved havnen. Næste morgen spiste vi morgenmad, det var brød med
syltetøj og ost og skinke. Så skulle vi
sejle. Vi riggede vores joller til og sejlede ud til det sted vi skulle sejle vores
10 sejladser. A og B optimister sejlede
5 sejladser på trapezbanen. I begyndelse var det lidt svært at finde ud af,
hvor startlinjen var og hvordan banen
skulle sejles. Det var forvirrende, man
kunne jo ikke se banen. Men så fandt
jeg ud af det.
Efter vores 5 sejladser og C optimisterne på halvvindsbanen, var det middagstid.
Vi spiste frokost, brød og pålæg. Så
spurgte Elisabet, om vi ville sejle mere
i dag, men jeg havde ikke lyst til at
sejle mere kapsejlads. Det havde
været anstrengende. Jeg sagde bare,
at jeg ikke gad sejle kapsejlads, men
bare sejle for sjov. Men jeg fik ikke sejlet mere den dag.
Senere sejlede juniorerne også på
trapezbanen. Det var spændende, de
havde meget vind og startede med at
kæntre.
Forældrekapsejlads var supersjovt.
Voksne ser så mærkelige ud i optimistjollerne. Vi prøvede at kæntre vores
forældre og lavede stor bølger med
motorbåden. Og så var der flere, som
ikke kunne holde båden oprejst. Til
sidst hoppede vi op i optimistjollerne
og så kom de fleste voksne i vandet.
Aftenhygge var dejligt. Vi samlede
frøer og tudser, cyklede med den
gamle postcykel og legede, mens de

{Foto: Jens Lindholm).
voksne grillede og senere lavede bål
med snobrød.
Det blev sent, da vi skulle i seng.
Ved forsamlingshuset blev vi forskrækket: På håndtaget var der en død
tudse, drengene havde lagt der. Kan
du forstille dig, at ville åbne en dør og
så griber du på en død, blød, kold
tudse??
Søndag morgen kom vi i gang lidt
senere. Vejret var ikke godt og så besluttede vi, at vi ikke ville sejle mere
kapsejlads. Der var også for meget
vind. Men vi skulle til præmieoverrækkelser! Jeg var så stolt og glad, at få en

tredjeplads og min allerførste sejlerpokal. Det havde jeg slet ikke regnet
med.
På vejen hjem blæste og regnede
det frygtlig meget og vi blev våde. Heldigvis skulle optimistjollerne ikke med,
de blev afhentet dagen efter. Min mor
var den sidste, som kom ind i havnen.
Båden hun sejlede med i, havde ikke
kræfter nok, til at komme imod vinden,
så de skulle først længere ind under
kystlinjen, før de kunne komme hjem.
Det var den bedste oplevelse jeg
har haft i længe... Tak for turen til jer
alle.

Flot og koncentreret sejlads af Marcel resulterede i en suveræn tredjeplads! {Foto:
Jens Lindholm).
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Red.; nedestående artikel blev første gang bragt i Ballonen for ca. 10 år siden,
og det er jo en fornøjelse her i denne udgave af Ballonen, at kunne glæde
læserne med beskrivelser af Birkholmsturen set fra et barns synspunkt samt
fra optimistledere anno 1973 og 2013.

Optimisttur til Birkholm – for 30 år siden
Af LEIF ROSENDAHL
En af de første ture – eller måske
endda den allerførste tur – for optimister til Birkholm fandt sted i 1973, altså
for 30 år siden. I det daværende optimistudvalg havde vi snakket en del
om, at de voksnes tur til Birkholm, som
børnene også deltog i, måske ikke var
så spændende for de små sejlere.
Disse ture handlede jo mest om, at de
voksne skulle op i forsamlingshuset og
spise en masse ål og danse og ha’ det
sjovt. Så vi fandt ud af, at vi ville prøve
at arrangere en tur til Birkholm kun for
optimister og så selvfølgelig de nødvendige ledsagebåde.
Vi planlagde derfor en tur, hvor børnene skulle sejle over til øen i deres joller, mens ledsagebåde transporterede
proviant, telte og søskende. Alle var
meget opsatte på turen og selvfølgelig
spændte på vejret, som var en helt afgørende faktor for, om turen blev vellykket. Der var omkring 10 joller med
på den første tur. Klubben havde på
det tidspunkt en blanding af selvbyggede træjoller og nye glasfiberjoller,

som havde gamle træmaster og gamle
sejl. De lykkelige lejere af glasfiberjollerne havde i dagene forud for sejladsen pudset og poleret jollerne, så de
var så glatte og hurtige som muligt.
En lørdag august-morgen i strålende
solskin og svag vind gik startskuddet i
havneindsejlingen til den første »havkapsejlads« for de små sejlere. Alle
kom sikkert til Birkholm, men der var
ret stor spredning på feltet, da der
skulle krydses en del af vejen. Og
mange havde deres egne teorier om,
hvor der var bedst at finde vind.
Vel ankommet og med jollerne trukket på land på stranden, blev de sidste madpakker spist, inden der blev
rejst telte til overnatning. Om eftermiddagen var der frit slag på øen, hvor der
blev badet og gået lange ture. På den
tid var der stadig en lille købmand på
Birkholm, så dem, der havde lommepenge med, kunne købe lidt snold. Der
var også malkekøer på øen, og børnene fik da også tilbudt at smage en
tår friskmalket, varm komælk. Men der

var absolut ingen, der brød sig om
smagen. Den daværende formand for
Marstal Sejlklub, Peter Krag, foretog
præmieoverrækningen for »havkapsejladsen«.
Aftensmaden bestod af medbragt
millionbøf, som blev indtaget af alle
med god appetit. Vi havde også i løbet
af eftermiddagen samlet brænde sammen til et mægtigt bål på stranden. Så
efter mad og oprydning hyggede vi os
rigtigt med hinanden. Ved en enkelt lejlighed kom en tysk sejler hen og spillede guitar for os, mens vi alle sang.
Godt trætte efter en god, lang dag
skulle der så soves i telt, og det var vist
også første gang for mange. Der blev
snakket og grinet meget og rendt lidt
rundt mellem teltene og lyst med lommelygter, inden der efterhånden faldt
ro over lejren.
Næste morgen blev alle purret ud og
beordret en tur i vandet inden morgenmad. Vi forsøgte også at arrangere
voksensejlads i optimistjollerne. Succesen var nu begrænset. Da vinden til
hjemturen var svag og imod, valgte vi
på denne første tur at tage alle jollerne
på slæb af ledsagebådene. Midt på
søndag eftermiddagen returnerede vi
til Marstal, alle trætte og mætte af indtryk efter en meget vellykket tur. Turen
kom til at stå som model for alle senere
optimistture til Birkholm.

Hvem der egentlig deltog i turen kan jeg ikke længere huske præcist, men ud fra gammel fotos kan man genkende følgende:
Jesper Eriksen, Jacob Vierø, Peter Rosenbeck, Marianne Krag, Michael Rosendahl, Stefan Dahlquist, Nina Arendal, Lisbeth
Madsen, Niels Erik Hansen, John Christensen, Lars (?) Kieler og Finn Eigaard Christiansen (har jeg glemt nogen beklager
jeg, men min »husker« er også blevet 30 år ældre!)
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• RO BALLONEN
Rolangtur til Als
Af LEIF ØSTLUND
Vores rolangtur i 2013 gik til Als sidste
weekend i juni. Vi havde reserveret to
fire-åreres indriggere i Sønderborg og
planlagde, med start i Sønderborg, at
ro gennem Alssund til Dyvig og Nordborg Roklub. Herfra tilbage via Als
Fjord og Augustenborg Fjord til Augustenborg Roklub og tilbage til Sønderborg.
Vi mødtes til afgang i Marstal ved
halv fem-tiden om morgenen, for at
kunne nå færgen i Søby kl. 06.20. Tre
biler med Torben Kyhl, Poul Haase,
Poul Røssel, Lykke, Else, Else Marie,
Ib, Nadja, Kaj, Leif og Torben Bundgaard. Kyhls anhængere blev fyldt op
med tasker, soveposer og luftmadrasser. Efter morgenmad på færgen og
opdatering af vejrudsigten, kunne vi
møde op i Sønderborg ved halv nitiden og checke ind. Rotøj og regntøj
blev fundet frem, madpakker og kage
(en af fire) blev pakket og traileren blev
transporteret til Dyvig.
Stille rotur til Sottrup Skov, hvor
Bundgaard mødte os 10 roere. Tid til
kaffe, the og kage. Mørke skyer på
himlen, så vi drog hurtigt afsted, for at
nå frem til Dyvig inden det brød løs –
troede vi... Men sikken skylle vi fik! Tæt
på Hardeshøj, hvor færgen fra Ballebro
lægger til, indhentede et voldsomt
regnvejr os og i løbet af en time fik vi
mellem 20 og 30 mm regn, så det var
bare at bruge øsekar og bide tænderne sammen og kæmpe videre, til vi
kom ind ved Stegsvig og efterhånden
kunne se endestationen i Dyvig.
Ud for Nordborg Roklub blev vi
modtaget af formanden, der hjalp til
med at få robådene forsvarligt op på
land, tømt for regnvand og udstyr og
efter fremvisning af klubbens faciliteter, kom vi alle hurtigt i varmt brusebad
og tørt tøj. Så viste solen sig og vi
kunne nyde tilværelsen igen. Om aftenen fik vi dækket bord og Nadja viste
os, hvordan et festbord skal se ud. En
dejlig gryderet til aftensmad, som Esther havde lavet og sendt med, Irish
coffee og mange sange fra de medbragte sanghæfter. En god nats søvn
inden vi var klar til morgenmad og en
ny dag på vandet. Fint vejr hele vejen
til Augustenborg med ophold i Ballebro, hvor vi fik kaffe, the og kage igen!
Om aftenen i den skønne roklub i Augustenborg fik vores grillmester Røssel grillet sønderjyske pølser. Lidt
mathed rundt om bordet og deltagerne

Roning er for alle aldersgrupper!
kom tidligt til køjs. Næste morgen kom
Karin og Frederik forbi med morgenmad fra Finns Bageri i Søby. Nadja
blev afløst af Frederik, så nu har vi to
ungdomsroere, der har prøvet at være
med på en rolangtur. Dejlig tur tilbage
til Sønderborg, med ophold påny i Sottrup Skov med modtagelse af Bundgaard og kaffe, the og kager. Aflevering
af bådene i Sønderborg og her mødte
vi tre af de lokale ro-piger, som vi

kunne fortælle om vores strabadser.
Men de var ikke særlig imponerede –
de havde roet en toer med styrmand
Als rundt på to dage. Respekt for disse
ropiger!
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 års rolangtur.
Giv os mere ro i tilværelsen!

Strynø-træf
Af LEIF ØSTLUND
Første onsdag i august mødes vi med
Rudkøbing Roklub (RR) til Styrnø-træf
ved den gamle mølle. RR kommer med
pølser, kaffe og kager og eengangsgrill. Vi kommer med Rise øl, kaffe og
kager. Vores ro-venner fra Rudkøbing
ror og sejler med Ejno og så har de
nogle medlemmer, der faktisk bor på
Strynø, så de kan hjælpe med transport fra havnen til møllen.
I år var vi 32 deltagere med ni fra
Marstal, fordelt på en firer, en toer og
en kajak. Fra Marstal deltog Poul

Haase, Else, Lone, Anne Cecilie og
Anna. I vores Strynø-robåd kom Anders, Røssel og Leif. John kom i sin
kajak, så det hele kunne gå op i en højere enhed. Nogle dejlige timer sammen og vejret var med os hele vejen.
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Kaproning
Af LEIF ØSTLUND
Det er nu blevet en tradition, at vi
mødes med Rudkøbing Roklub (RR) til
en »venskabsdyst« i kaproning i starten af september. I år var det vores tur
her i Marstal til, at stå for tilrettelæggelsen. Allerede meget tidigt på sæsonen blev datoen fastlagt til den 7.
september, hvor Sejlklubbens lokaler
var til rådighed for arrangementet.
Hjemmeholdet stiller med to robåde og
der dystes med både et herre-hold og
et dame-hold; begge med fire roere og
en styrmand.
Der blev indkaldt til træningsture og
fremfor alt blev der trænet i starter og
acceleration, for at vi kunne møde med
to hold i topform. Distancen blev aftalt
til ca. 600 m og kaproningsbanen blev
placeret parallelt med sejlrenden nord
for Marstal Havn, med start ved siden
af dommerbådens ankerbøje (den der
benyttes ved kapsejladserne i Marstal),
og målstregen udfor Østerled. Torben
Bundgaard sørgede for ekstra bøjer
ved start og mål, og banens længde
blev målt ud med GPS’en. For at mindske transporttid ved skift af besætninger, blev en sektion af pontonbroen
flyttet og placeret under Ebbes mastekran. Vejrudsigten for weekenden blev
fulgt nøje og det så ud til at blive vind
fra SØ mellem 8-10 m/s – dvs. lidt i
overkant for os roere, men ikke umuligt at gennemføre konkurrencen.
Festarrangørerne Anni, Esther og
Anna begyndte at holde møder midt i
august og arrangementet udviklede sig
og forberedelserne blev sat i gang, for
at vi kunne leve op til det niveau vi
havde oplevet i Rudkøbing 2012. Menuen blev aftalt og indkøbene planlagt.
Der ville komme 50 deltagere til aftenarrangementet, så logistikken skulle
fungere. Der blev reserveret værelser

Toptunet dame- og herrehold fra Marstal.
på Vandrerhjemmet til 19 gæster fra
Rudkøbing og ydeligere tre gæster ville
bo på egen båd og i sommerhus.
Lørdag den 7. september ankom
vores gæster i motorbåd, Ejno og to
robåde. Der blev trukket lod om hvordan Busser og Succes skulle benyttes
og hvordan der skulle skiftes både
mellem roklubberne, når vi skiftede besætninger. Torben Bundgaard fungerede som dommerbåd og sørgede for
at starte kaproningen op. En masse
supportere fra Marstal, udstyret med
Ærø-flag og båthorn, og selvfølgelig
mange supportere fra Rudkøbing til at
støtte deres hold, samledes nede på
stranden nord for Østerled, for at
kunne heppe sine hold til sejr.
Det blev nogle meget spændende
konkurrencer med et uafgjort totalresultat, da RR vandt damernes løb og
Marstal vandt herrernes, men det var
meget tæt. Efterfølgende måtte holdene stille op til fotografering ved
vores rolokale, robådene blev sat på
plads og en enkelt velfortjent øl/sodavand kunne nydes efter indsatsen. Et
par timers pause og tøjskift, og så
mødte vi frem til en kanonfest i Sejl-

Det var så tæt løb, at der måtte ventes på målfoto inden afgørelsen var endelig.

10

MARSTAL SEJLKLUB

klubben. Velkomstdrink på terrassen,
en lækker menu, god vin, kaffe og
kager, medaljeoverrækkelse til deltagerne, uddeling af vandrerpokaler (fra
RR) og lodtrækning af gevinster fra
Sydbank. Alle sange fra Oles sanghefte blev sunget igennem og så var
der musik og dans til midt på natten.
Fantastisk stemning hele aftenen!
Vi mødtes igen ved ni-tiden om morgenen og så skulle de to robåde fra RR
roes tilbage, motorbåden sejlede og
Ejno gav sig god tid for at finde de sidste deltagere inden afgang. Stort farvel med knus og kram og på gensyn i
Rudkøbing 2014.

Ro-tur til Birkholm
d. 20. juli
Af KIRSTEN OG KAJ MATTESEN

Lørdag d. 20. juli var der arrangeret rotur til Birkholm. Vi mødtes om morgenen kl. 9 i roklubben i det skønneste
vindstille sommervejr. Der blev sat to
4-årers inriggere, som blev klargjort og
lagt i vandet med diverse indhold af
kaffe, kager, slik, vand og madpakker.
Vores oldboy Haase var rigtigt godt
forberedt til romødet, så vi fik dikteret
ro-holdene, og ruten blev gennemgået
med advarsel om sten ved Lille Egholm og med ønsket om en god tur.
Som roer er det en stor lykke at være i
godt selskab med højt humør, masser
af snak og seje åretag i det krystalklare
vand. Forunderligt at se den afvekslende havbund under os og møde i tusindtal af hvide svaner omkring Lille
Egholm. Ved Mørkedybet slog vi følge
med sejlbåde, der sejlede foruden vind
og støjende motorer. Vel ankommet
til Birkholm lagde vi bådene til stranden, hvor der var en hel del badegæster, som var meget nysgerrige efter at
se bådene. Havnefogeden »Tom Doyley« modtog os på behørig vis og bød
os velkomne med ønsket om et godt
ophold. Selvfølgelig skulle vi på en
rundtur i den lille bedårende by med tilhørende forsamlingshus og gadekær. I
forsamlingshuset købte vi is og vand
og gik om til den lille motorbådsbro,
hvor vi slappede af og nød udsigten et
kvarters tid. Nogle af os hoppede i bølgen blå inden madpakken skulle fortæres. Belært af Kajs fortælling fra lang-

Roning er god motion og masser af råhygge i flotte omgivelser.
turen til Sønderborg var Kirsten overbevist om, at kage var nødvendig og
havde selvfølgelig derfor bagt en kage.
Det var dog ikke alle, som havde kop
med til kaffen, så derfor var gode råd
dyre. Løsningen kom som lyn fra en
klar himmel – nemlig overskårne sodavandsflasker. Turen hjemover forløb
efter samme recept, som udturen; hygge, blå himmel og som det vigtigste
motion og god roning. En Birkholmtur
kan altid anbefales, da den er overkommelig og samtidig en meget smuk
naturoplevelse.

Den smukke og lettilgængelige birkholmske strand indtages af vores roer.

Hvad kan vi gøre
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank
Få et økonomitjek i Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig, så du får
mere ud af dine penge? Hvis du vil
spare penge på alt det daglige?
Eller for at få din økonomi til at hænge
bedre sammen?

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

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

9548.0112

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

I Sydbank Marstal får du en personlig
rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

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
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Aut. Kloakmester og Vognmand

Karsten Harris Groth
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SØBY VÆRFT AS

AUTO-CENTER

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

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL
11/01/04
TLF. 62
53 1323:16
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Marstal Navigations-q

Side 1

EN AFTALE ER EN AFTALE !

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

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

● O P G R A D E R I N G T I L FA R V E R ●
Ønsker du også din annonce opgraderet
til farver allerede fra næste nummer kan
det ske ved henvendelse til redaktøren på
ballonskipper@planet-earth.dk.

1 farve = +15% + moms.
Komplette farver (4 farver) = + 40% + moms.
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Og husk nu:
Støt vore
annoncører
– de støtter os!

Fra Finn Jacobsen i Ommel er indløbet følgende fine turbeskrivelse – beskrivelsen vil blive
bragt som føljeton henover vinteren, så vi alle kan sidde og glæde os til sommeren 2014 mens
vi læser om Finns forsejling af familiens Ballade fra Lynetten til Marstal.

AJORTULIAQ (D-924)
– Stor ballade fra Grønland til Marstal
Af FINN JAKOBSEN, Ommel
Min hustru Birte og jeg købte hus i
Ommel for små 6 år siden og flyttede
fra Grønland hertil i 2010. Vi har boet
skiftevis i København og Grønland
gennem mange år, men følte, at det var
tid til at rykke ud fra storbyen. I København havde vi bådplads i Sejlklubben
LYNETTEN, som dengang var Danmarks 3. største havn. Havnen i sig
selv er et rigtigt godt sted, selvom den
ligger midt i storbyen, Der er et godt
sammenhold. Mange har små skure
med værksted og til opbevaring af grej,
hvilket er rigtig godt.
Vores første båd købte vi i 1978. Det
var en Granada 24 med en 6 hk. Petter
diesel – en rigtig fin lille maskine. I
1994 købte vi vores nuværende båd
Ballad 924 »AJORTULIAQ«, hvilket på
grønlandsk betyder noget i retning af
»Her er der stor ballade«. I Grønland
var vores første båd en norsk With jolle
med en 40 hk. Mariner. Den var ikke til
at overnatte i, men var en fin lille sødygtig båd, som vi havde megen
glæde af. Vores næste båd i Grønland
var en svensk Kyrkø 520 med en 90
hk. Honda påhængsmotor. En centercockpit båd, som var en fin transportog fiskebåd. Vi tilbragte rigtig mange
timer på fjorden i den båd og var af og
til ude i noget rigtig snavset vejr. Den
bjærgede sig godt og man var altid
tryg. Kun benzin-priserne i Danmark
forhindrede mig i at tage den med
hjem. Det ville have været alle tiders
trollingbåd.
Men tilbage til Balladen. Når vi var i
Grønland stod Balladen på land i Lynetten og kedede sig. Og da vi endelig
kom hjem skulle den selvfølgelig med
til Ærø. Jeg havde fået plads her i Marstal, så i foråret 2011 gik jeg i gang
med at klargøre båden. Jeg havde dog
i vinterens løb skiftet Black Jack’en i
stævnrøret – en ikke svær, men temmelig besværlig opgave, eftersom motoren skal ud og stå på dørken.
Herefter skal akslen trækkes fremefter
og pakningen udskiftes. Der er ikke
meget plads i SB kistebænk, så man
skal nærmest slå knude på sig selv for
at komme til. Jeg havde boet i båden,
mens den stod på land og havde den
sjove oplevelse at båden var dækket
med sne da jeg stod op om morgenen.

Jeg havde taget noget grej med
hjem fra Grønland og fik sat et jordplan
til en HF-radio i. Jeg monterede min
grønlandske Furuno 1622 radar. Den
valgte dog at stå af dagen før vi sejlede
mod Ærø.
Jeg fik en uventet opgave i Grønland, så søsætningen måtte udsættes.
Vi var derfor først sidst i maj, at den endelig kom i vandet. Juni gik med at udruste den, småture og trimme den ind.
Selvstyreren blev koblet op til den ene
GPS, så den kan styre efter waypoints.
HF-radioen blev monteret. Men det
hele blev efterhånden klart. Min søn,
som skulle sejle med en del af vejen,
kom over til København. Om aftenen
den 3. juli 2011 trak der et voldsomt
skybrud hen over Danmark og ramte
København hårdt. Men udsigten for
den 4. juli lød tilforladende.
Det er en vane, at når båden ikke
bruges, så tømmer vi altid vandtanken,
Så vi fik tanket op med frisk vand.
Tankanlægget på havnen var gået i
stykker, så jeg fik ikke tanket diesel,
hvilket vi senere fortrød. Den 4. juli
2011 kl. 08.06 afgik vi fra Lynetten med
kurs mod Rødvig på Stevns. Vi gik for
motor forbi Kastrup, ned gennem
Drogden til Dragør, hvor vi satte sejl.
Videre til Bøje 15, hvor vi gik over på
kurs 203. Der var en svag nordlig vind
på ca. 3 m/s, så det var ikke fordi farten plagede os. Vi fortsatte for selvstyreren over Køge Bugt. Ved 1330 tiden
drejede vinden fra NE til SE, hvilket
betød, at vi måtte gå mere vestover
med håbet om at krydse os ud af det.
Kl. 14.30 var vinden gået i syd og aftaget yderligere. Vi tog et krydsben SE i,
men vinden forsvandt helt og efterlod
noget gammel sø, som vi lå og bankede i. Så der var ikke andet at gøre
end at starte dieselen igen. Kl. 14.58
gik vi tilbage på den gamle kurs 203.
Heldigvis har vi aldrig haft problemer
med motoren. Det er en ferskvandskølet VOLVO MD7a, som bare står og
banker løs. Og det fik den så lov til.
Med bekymring så jeg på tankmåleren,
som bevægede sig nedad stille og roligt. I skibsdagbogen fører jeg en oversigt over forbruget – baseret på
manualens tal om et gennemsnitsforbrug ca. 1,8 ltr. i timen – således at den

ikke snyder mig, såfremt tankmåleren
skulle stå af. Det har vist sig gennem
tiden, at være en rimelig sikker måde
at gøre det på. Med den fart og afstand
vi havde tilbage kunne jeg godt se, at
det ville begynde at knibe.
Kl. 16.35 på en position af Stevns
Fyr i pejling 203, afstand 3,5 mil lød der
et smæld, båden gik ned i fart og den
begyndte at ryste. Vi var med det
samme klar over, at vi havde fået et
eller andet i skruen. Jeg tog straks
gassen af, satte i frigear og derefter
over i bak. Det hjalp ikke. Vi kunne ikke
se noget og med de dønninger fra SE
der var på stedet, var det ikke en option at hoppe i og forsøge at skære
noget af. Så vi satte forsigtigt i gang
igen og opdagede, at vi kunne holde
en fart af 3 knob uden at den rystede
for meget. For efterhånden en del år
siden havde jeg forstærket akselstøtten, som på Balladen er en svag konstruktion. Så jeg var overbevist om, at
den ikke umiddelbart kunne ryste løs.
Vi havde ca. 8 mil tilbage og kl. 19.02
ankom vi til Rødvig uden yderligere
problemer. Der var selvfølgeligt fyldt
helt op, så vi kom til at ligge inderst i
den nordlige del af havnen og på siden
af nogle andre. Vandet appellerede absolut ikke til at hoppe i, så vi besluttede os til at vente til næste dag og så
finde en plads tættere ved havneudløbet og hvor vandet var renere. Udsejlet distance 36,5 sm.
Den 5. juli om morgenen forhalede
vi over til en langt bedre plads. Ved
siden af os lå en svensk Ballad med en
meget behagelig familie. Som lyset
skinnede nu, kunne manden tydeligt
se, at vi havde et eller andet i skruen.
Så der var ikke andet at gøre end at
hoppe ud over siden og så forsøge at
få det af med kniv. Vi lånte et par dykkerbriller af svenskerne og min søn
hoppede i og fik efter at have slugt
nogle liter vand skruen skåret fri. Det
sjove er, at langt det meste garn var
viklet rundt om selve skrueakslen og
ikke propelbladene. Men af kom det og
knægten ombord igen. Vandet var ikke
mere end 15 grader og han påstår, at
han aldrig mere går i så koldt vand. De
venlige svenskere fik brillerne tilbage.
(Jeg har nu købt er par som ligger fast
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i båden). Vi fik set på det bjergede
garn, som viste sig at være et flydegarn. Det var dog for ødelagt til at man
kunne se, hvor store maskerne var.
Desværre var der ikke nogen dieseltank i nærheden af havnen, så vi tog
dunken og gik ud af landevejen. At der
ikke var meget tilbage i tanken kunne
vi se af, at de 10 ltr. vi hældte på næsten ikke fik måleren til at reagere. Tilbage en gang til og købe mere diesel
og kl. 11.00 var vi klar til at afgå. Vejrudsigten fin. Vinden fortsat i SE 3-8
m/s så af sted på en halvvind mod Kalvehave. Der var flere andre både, som
startede samtidig med os. Selvfølgelig
blev det diset. Anduvningsbøjen til den
østlige indsejling til Bøgestrømmen
stod lidt sydligere end angivet i vores
søkort og på kortplotteren, men da
selve bøjerækken var nem at se bjergede vi forsejlet og gik videre for storsejl. Der var ingen af os der havde
været her før, så vi var spændte på at
se, hvad det var noget.
Det klarede op inde i selve løbet, så
vi havde en fin tur. Det overraskede
mig, at der var langt mere plads, end
jeg havde forestillet mig. Kl. 14.52 passerede vi »De fire koste« og dermed
3/4 af vejen til Kalvehave. 16.10 fortøjede vi i Kalvehave inderhavn. Det er

ikke fordi, at Kalvehave er det mest
spændende sted. Der sejler en veteranfærge over til Stege. Der er masser
af plads og fine toiletforhold. Udsejlet
distance 19,8 sm.
Den 6. juli kl. 08.40 afgik vi fra Kalvehave. Vejrudsigten for de næste par
dage lød ikke særlig godt, så vi besluttede at gå mod Vordingborg og se på
forholdene der. Selve turen mod vest
var rigtig flot. Fortsat svage E-SE lige
vinde hvilket gav en fin agten for tværs
sejlads forbi Pedersværft og Farøbroen. Ved 11-tiden nærmere Vordingborg sig og vi besluttede at gå til
Masnedsund Havn. Start motoren og
ned med sejlene. I selve Masnedsund
går strømmen enten med eller imod. Vi
havde vinden i øst så vi have strømmen med. Det var tydeligt, at mærke,
at strømmen var stærk, så motoren fik
lidt ekstra juice og vi kom ind gennem
havnehullet. Masnedsund Havn er en
fin lille havn, men uden særlig mange
gæstepladser. Vi fik egen nøgle til toilet og bad uden beregning. Der er
imidlertid ret langt at gå ind til byen, så
det anbefales, at tage bussen, som
holder lige ved siden af havnen. På
den anden side af sundet ligger der en
ganske lille havn tilhørende Masnedø
Bådcenter. Udsejlet distance 11 sm.

Der holdes udkig og konferering med søkortet.
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Min søn havde en aftale med
Odense hospital, som ikke kunne udskydes, så han tog af sted og efterlod
mig i Masnedsund. Vejret blev nu gradvist dårligere. Vi skulle tydeligvis have
en frontpassage og det begyndte at
regne, blæse op og det gjorde det så
de næste to dage. Den 9. juli var vi klar
igen. Næsten ingen skyer og en jævn
vind fra SE. Jeg havde besluttet mig
for, at tage den sydlige rute over Femø,
Drejø og så op til Omø. Via VHF havde
jeg aftalt med brovagten på Masnedsund Broen at jeg skulle være klar 20
minutter over 7, hvor der var et hul i
togtiderne. Forinden havde han underholdt mig med, at ugen før var der en
tysk båd, som var kommet i klemme
under broen, da strømmen havde
taget den. Så jeg riggede mit ene
anker til, klar til at lade falde, hvis der
skulle ske et eller andet uforudset. På
den østlige side af broen er der på den
nordlige bred nogle fine fortøjningsbroer man kan ligge og vente ved.
Kl. 07.20 passeredes broen og vi var
nu ude i Smålandsfarvandets vestlige
del. Der er en række grunde og banker, som man skal tage alvorligt, så jeg
fulgte min rute på GPS’en, pejlede og
tog ingen chancer. Jeg mødte ikke
mange både og regnede så med, at

der var fin plads på Femø. Kl. 11.45
ankom vi til Femø og fik da også en
god plads. Jeg har gjort det til en vane
at gå tidligt i havn, så jeg er sikker på
en rimelig plads. Jeg gik mig en lang
tur på øen, som gav indtrykket af, at
være velordnet og vel vedligeholdt.
Om aftenen blæste det pludseligt ganske voldsomt op. Angiveligt var der et
eller andet tordenvejr i nærheden uden
at det dog kom til bulder og lyn. Jeg
havde en dansk og en tysk båd på
siden, som havde lagt til, mens jeg var
ude at gå. Det var nødvendigt at sætte
ekstra fortøjninger i land og inden
længe var alt syet på kryds og tværs i
havnen. Efter en times tid tog vinden
af igen og alt var ved det gamle. Morale er altid at have nok af lange trosser med. Udsejlet distance 18 sm.
Kl. 09.25 afgik jeg fra Femø mod
Drejø, men besluttede at fortsætte
mod Omø. Vinden var i SW så det gav
en fin halvvindssejlads. Skyfrit med
lette fjerskyer. Igen var der ikke ret
mange både i området. Jeg er rigtig
glad for min autopilot. Jeg har svært
ved at se, hvordan jeg skulle kunne
undvære den, når jeg sejler så meget
alene. Det er en stor fordel at være opkoblet til GPS’en. Den følger ruten slavisk. Jeg har to GPS’er i båden: en
Garmin 292 farveplotter og en ældre
Garmin 238 Sorthvid plotter. De virker
uafhængigt af hinanden og kører altid
begge to. På 238’eren er der også ekkolod. Jeg har dog også en lille hånd
GPS, som vi brugte på vandreture i
Grønland. Ruteplanlægning foretager
jeg på min bærbare PC og overfører
bagefter til GPS’rne. På de længere
stræk er det imidlertid sjovt, at holde
de gamle færdigheder ved lige.
Fortsættes i næste nr.

Broen til Møen.

Masnedsund Havn.

Orientering fra Ærø Sejlforening!
Af ERIK JØRS
Onsdag aften d. 26/6 holdt foreningen generalforsamling i Marstal Sejlklubs lokaler. Der var ca. 20 fremmødte medlemmer.
Vi blev enige om at foreningen fortsat bevares og afventer afgørelser i Marstal og Ærøskøbing Sejlklubber
vedrørende medlemskab af Dansk Sejlunion.
Ærø Sejlforening er en forening for:
– Ungdomssejlerne, der sejler kapsejlads og vil gøre
brug af Dansk Sejlunions tilbud om træneruddannelse,
foredrag, træningssamlinger, tilskud til bådindkøb mv.
– Kapsejlende besætninger, bådejere og gaster, der har
brug for opdaterede kapsejladsregler, målebreve mv.
– Tursejlere der vil gøre brug af Sejlunionens turbøjer,
foredrag og andet.

I lyset af dette vil vi opfordre til at ovennævnte grupper
indmeldes i Ærø Sejlforening, herunder også besætninger der sejler aftensejladser, for derigennem at blive en
del af Dansk Sejlunion – udover ovennævnte fordele fås
også et gratis bådblad et par gange årligt. Kontingentet
er yderst rimelige 125 kr., når man tænker på hvad vi
som sejlere får ud af dette medlemskab.
Der blev valgt flg. medlemmer til bestyrelsen; Svend
Hansen, Lars Jepsen, Laurits Nielsen, Mogens Madsen
og Erik Jørs. Ungdomsafdelingen i Marstal Sejlklub fik
1-2 stående suppleantpladser med stemmeret i bestyrelsen, den ene er foreløbigt besat af Elisabet Kristensen.
Meld jer ind og støt vores lokale og dansk sejlsport
ved henvendelse til en af ovennævnte fra bestyrelsen.
Sejlerhilsner Ærø Sejlforening
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

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

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

Leje af byens bedste
festlokale (150 m )
2

– MARSTAL SEJLKLUB –
Henv.: Marianne Sylvestersen

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Tlf. 62 53 31 06

09004

KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

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

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

Kvalitet og levering til tiden...

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 –
der er frit slag. Det kan være tur- og rejseberetninger – nye såvel som gamle, betragtninger
vedrørende sejlklubben og dens fortid/fremtid,
oplevelser på havneområdet, sømandshistorier,
spændende kapsejladser, gør-det-selv projekter
på båden eller noget helt andet så længe det
holder sig indenfor emnet sejlads/sejlklub/øhav.
Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!
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.

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

Morten Brixtofte Petersen
Morten tilbragte barndommen på Nakskov
Fjord og har siden sejlet så meget som hans
mange andre interesser tillod. Derfor må det
ha' været som at komme hjem, da han i '98
bosatte sig på »Alt er vand ved siden af Ærø«.
De første mange år, med fødderne plantet i
den vestærøske muld sammen med sine
kreaturer og på de ærøske stråtage, tillod
ikke megen tid på vandet. Men de seneste år
har Morten genoptaget sejladsen ombord på
11-meteren Petrulla og hans egen Wayfarer,
der ligger på stranden ved Snorløkke.
Morten er Yachtskipper af 1. grad fra '90
og Havebrugskandidat fra '93.
I næste Stafet vil han, med anekdoter fra Middelhavet, Nordsøen og de indre
vandveje i Europa, berette om den forskel som fritiden på vandet har gjort
for ham.

Ishavskibet Activ - Danmarks Ekspeditionen 2008
I kølvandet på århundredets ekspedition
Af LAURA LYNGE
Fra 1906-1908 fandt Danmark Ekspeditionen sted. Den huskes oftest for dens tragiske slutning hvor ekspeditionsleder
Ludvig Mulius-Erichsen og hans slædehold 1 aldrig vendte
hjem. Men fakta er, at den sidste kyststrækning på verdenskortet blev indtegnet og ekspeditionen er hovedårsag til at
Danmark og Grønland fik rigsfællesskab.
Man siger at, har man først været i Grønland er det enten
kærlighed ved første øjekast, eller det modsatte.
Jeg har været fascineret af dette storslåede land siden
jeg var barn. Jeg kan huske at min far læste højt fra Jørn
Riels skrøner og fortalte om de forskellige ekspeditioner
gennem tiderne. Senere flyttede han til Paamiut på Vest- kysten hvor jeg besøgte ham i mine sommerferier.
Selve Nationalparken med de uendelige isvidder har altid
stået som et stort uopnåeligt, eksotisk sted for mig. Jeg
havde aldrig turde drømme om at det ville være muligt at
komme derop. Men en række tilfældige hændelser åbnede
chancen: At sejle op gennem isen, i et gammelt træskib,
ligesom mine polarhelte gjorde det for hundrede år siden.

Det startede da jeg tilfældigt kom i kontakt med bramsejlsskonnerten Activs skipper. Han fortalte at han ville sejle
på Grønlands østkyst og min interesse var vakt. Jeg kom
om bord og efter en måned fik jeg hyre som matros på ekspeditionen.
Da jeg påmønstrede i en ruskende februarkuling så Activ
forfærdelig ud. For at komme til plankerne, var kabyssen,
kistebænke, køjer og skabe brækket op af værftsarbejderne. Kulingen stod ret igennem det afpillede skib. Der
manglede en stor del af yderplankerne. Der var ingen ombord. Der var hverken lys, vand eller toilet. Den første nat
var kold, siden lærte jeg at tage en termokedeldragt på i soveposen.
To dage senere kom skipper og en anden matros. De
næste måneder gik med at gøre Activ klar til eventyr.
En stor stævn blev boltet fast og fuldsvejst i kølen, hun fik
ny klædning, isforhudning, isknive og moderne kommunikationsudstyr. I riggen kom en istønde op, som viste sig at være
uundværlig og efter yderligere fire måneder på værft var Activ
klar til at sejle i is.
København til Scoresbysund
Island og første møde med isen
Rejsen fra København til Húsavik på Islands nordkyst, tog
kun syv et halvt døgn, det gik forholdsvist smertefrit, trods
store dønninger havde vi ikke så meget vind når den var
imod, men dejlig meget af den, når vi kunne sætte sejl.
Da søen var størst begyndte vi at få en del vand ind, det
viste sig heldigvis at være dækslet til kædekassen der var
utæt og da vi sejlede vand på dækket kunne vi ikke lave en
silikonepakning, løsningen, der i øvrigt virkede fremragende,
var et glas peanutbutter rundt i kanten og så tilbage med
dækslet.
Sejladsen ind til Húsavik var flot, vi så hvidnæsede delfiner og lunder.
På Island blev vi modtaget med varme og et lokalt spise-
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sted agerede base for skriverier og den sidste planlægning.
Og vigtigst: her blev iskortene studeret!
Mens vi ventede på et »hul« i isen havde vi mulighed for
at komme i land og se vandfald, plob-huller, bade i varme
kilder og hvad der ellers hører sig til. En eftermiddag kom en
dansk marinebiolog stakåndet ombord, de havde lige ringet fra en af whale watching skibene; en stor flok spækhuggere var i færd med at nedlægge en vågehval. Selvom der
blev handlet hurtigt nåede vi desværre ikke ud at se drabet.
Vi lånte en rib og skyndte os ud og fandt hurtigt stedet hvor
vågehvalen var blevet flænset, der var sort af fugle og store
stykker spæk flød stadig rundt i overfladen. Vi fortsatte et
stykke ud, vores biolog mente at de måtte være i nærheden
og »hænge ud« og ganske rigtigt, inden længe spottede vi
blåsténe. Før vi vidste af det sejlede vi midt i en flok spækhuggere, disse store dyr er overvældende smukke. Vi sad i
en lille gummibåd få meter fra de store dyr.
Første møde med isen var helt fantastisk. Jeg sad en
times tid i istønden, men måtte vige for der var mange der
ville til. Vi listede os frem og ankrede op i Hvalrosbugten ved
Scoresbysund. Her lå vi nogle dage og var inde i Scoresbysund, hvor der var brusebad og internet på det lokale guesthouse. En nat lettede vi anker og sejlede ind i Hurry Inlet og
lagde os igen. Næste dag sejlede vi ind til land i gummibåden for at se lidt på Jameson Land. Når vi gik i land havde
vi våben med, men ingen af os havde forestillet sig at
vi skulle få brug for det. Det gjorde vi. På den modsatte side
af en smeltevandselv boede en stor, gammel, udstødt
moskustyr. Flere års hovedsammenstød skal efter sigende
gøre dem lidt skøre og han ville gerne over og lege stangeleg, så en af forskerne måtte skyde advarselsskud mod
ham.
Rundt Milne Land
Med historisk tilbageblik og brunsviger
Da forskerene var blevet indlogeret, sejlede vi nord rundt
om Milne Land, med afstikkere ind i nogle af fjordsystemets
afgreninger.

18

MARSTAL SEJLKLUB

Her opankrede vi i Jytte Havn. Jeg er i tvivl om Jytte Havn
er et eksisterende navn, eller om vi døbte den lille fine naturhavn efter min medmatros mor. Vi blev i Jytte Havn et døgn
for at udbedre slitage på skib og rig. Jeg husker at vi blev
ædt af myg og at der var fødselsdag med brunsviger.
Vores styrmand havde boet i Grønland i flere år og havde
jagtlicens. Han skød en fin, lille, tyk spættet sæl. Jeg fik lov,
under kyndig vejledning, til at partere dyret på hoveddækket.
Anden opankring var i Hekla Havn, hvor Carl Ryder overvintrede med skibet Hekla 1891-1892 og hvorfra han foretog båd- og slæderejser i fjordkomplekset.
Isen skiftevis pakkede og brød op. Altid var der én i istønden for at guide vej.
At være på sådan en rejse med et skib er på godt og ondt.
Forholdet til skibet bliver et tæt bånd og jeg syntes at vi kom
godt overens, Activ og jeg.
Ofte kunne jeg ikke sove og sad oppe som en nervøs
mor. Det gav et stik i hjertet, hver gang vi påsejlede en
isskosse. I forlukafet hvor vi matroser boede, lød det ganske
voldsomt.
Kong Oscar og
Kejser Franz Joseph fjord
Selv i Nordøstgrønland kan man shanghaje besætning
Efter at have været omkring Scoresbysund for at proviantere
og bunkre en sidste gang, stak vi endelig nordover. Vores
mål var både at besejle Kong Oscar og Kejser Franz Joseph
fjordsystemerne men inderst inde tænkte vi hele tiden på,
om vi kunne komme helt derop til Danmarkshavn, hvilket
alle sagde var umuligt.
Da vi sejlede fra Scoresbysund og nord over måtte vi
langt fra kysten for at komme uden om isen. Allerede en
times sejlads fra den menneskelige civilisation mødte vi den
første bjørn. Jeg fór ned efter kamera og skyndte mig ud på
forgrejerne for at forevige den svømmende bamse. På en
lang rejse som vores, løftede det stemningen om bord
endnu et stykke.
Via den daglige kontakt med DMI s istjeneste kom det

I de gamle russiske søkort var
der, lige syd for vores ankerplads,
indtegnet »spring for filling up water
tanks«.
I gummibåden installerede vi en interimistisk vandtank – lavet med en
presenning og et par padler. Så sejlede Mads og jeg ind under det lille
ferske vandfald og bunkrede. Jeg
er ikke sikker på at gummibåden
kunne overholde IMO s stabilitetskrav!
Fra gummibåden pumpede vi
ferskvandet op i Activs tank, med
vores nye reservedykpumpe. På
denne måde blev vandbeholdningen genopfyldt, så jeg fik den aften
lov til at bruge ferskvand til at vaske
hår i. Hvilket efterhånden var tiltrængt.

hurtigt frem, at vi under ingen omstændigheder kunne komme ind i
Kong Oscar Fjord, der var blokkeret
af is. Da sejlede vi videre nord på og
kunne gå ind i Kejser Franz Joseph
Fjord. Herfra kom vi, via Sofia Sund,
til Kap Elisabeth, Ella Ø, hvor Troels
Kløvedal kom om bord. Han var I
Østgrønland med et af de store inspektionsskibe, for at filme serien
der kom på DR i anledning af flådens 500 års jubilæum. Han optog
lidt film og fik en »Activ rom« af
skipper.
Vi ankrede op I bugten ud for Ørnereden, som er den station, ekspeditionsleder og geolog Lauge Koch
lod bygge i 1931 og hvorfra Jørn
Riel som radiotelegrafist skrev størstedelen af hans skrøner.
Det var spændende at se hvor
mine barndomsheltes opfinder havde skrevet de fantastiske historier.
I sommermånederne holder Slædepatruljen Sirius til på Ella Ø, hvorfra de med båd udlægger depoter
for kommende vinters slæderejser.
De flinke unge mænd fortalte om
øen og viste os rundt på den lille base hvor vi også mødte
Nanok-folk, som vedligeholder de nordøstgrønlandske
fangsthytter og stationer.
Fra Ella Ø sejlede vi ned i Kong Oscar Fjord og ankrede
op I »Nyhavn« hvorfra vi til fods gik til Mestersvig. Mestersvig er en af de fire stationer i Nordøstgrønland, som er verdens største nationalpark. Stationen har en mindre flyveplads og bemandes af to folk fra det danske forsvar, her
shanghajede vi Mads. Mads havde netop afsluttet 26 måneders tjeneste i Sirius og tog en afløsertjans på Mestersvig
station

Efter et kort stop ved Daneborg
fortsatte sejladsen mod det ukendte
i nord. Ishavstågen strakte sig efter
skibet med sine lange klamme sølvfangearme og på ingen
tid var den altomsluttende. Vi listede mod nord og flere
gange kom en kæmpe ud af tågen, ganske nær skibet. Men
vi nåede vores mål. Danmarkhavn.
At entre den gamle hytte i Danmarkhavn var som at
komme ind i en tidslomme. Her var alt uændret.
Stemningen var høj, vi havde gjort det alle sagde var umuligt.
Hjemturen gik hurtigt med en god kuling agten for tværs
efter et besøg på den norske ø Jan Mayen. Syd for Polarcirklen så vil det eventyrlige fænomen nordlys på himlen.

Blomsterbugten

Hjemkomst

At bunkre vand i Nordøstgrønland

At gå rundt i København med polarøjne

En søndag formiddag blev jeg purret, det var skipper; Laura!
Gør gummibåden klar, vi skal have en trosse i land.
Jeg hoppede hurtigt i noget tøj og på dækket var vores
nye matros Mads allerede i gang med at fire zodiacén i vandet. Lige så snart vi var klar med gummibåd, værktøj og
trosse sejlede vi ind til land, fandt en sten og fik gjort Activ s
agtertrosse fast.

Så stod jeg dér og følte mig overflødig. Alle de mennesker.
De var over det hele. De myldrede frem og tilbage som travle
insekter. Jeg havde forladt Activ, og gik ned mod Christianshavns Torv. Jeg ville i Brugsen og have en liter skummetmælk og nogle bananer. Mest bare for at gøre noget.
Jeg vidste allerede da, at der ville gå noget tid før jeg ville
lande helt igen.

Ishavstågen
Rejsen gennem det uudforskede,
helt mod nord
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2013/2014
EFTERÅR/VINTER 2013/2014
◆ 31. okt. 2013
Broer op
Kranen rigges af
◆ 07. dec. 2013
◆ 01. febr. 2014
Sommerfest ?
◆ 08. febr. 2014
Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

Leif Østlund og Torben Bundgaard på turen til Slesvig for at yde en ekstra hånd og lidt moralsk opbakning til Slesvig Roklub – flot indsats synes redaktøren!

Slesvigtur
Af Leif Østlund
I vintermånederne drøftede vi i Vedligeholdelsesgruppen, om vi skulle besøge vores ro-venner i Slesvig Roklub
og evt. give en hånd med deres nybygning af roklubben. Torben Kyhl foreslog
at vi sejlede derned i hans L29 Colina
sejlbåd.
Torben Bundgaard, Ib og jeg mønstrede torsdag morgen kl. 06.00 den
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12. september. En behagelig tur for
jernsejl ned til Slien og videre helt frem
til Slesvig. Ind i havnen nedenfor Domkirken og telefonisk aftale med Birger
Kyhl, formand i Slesvig Roklub, om at
mødes ved 14-tiden næste dag.
Et imponerende projekt de har gang
i og med mange overraskelser frem til
nu, men fortsat godt mod for at blive
færdige med bådehaller inden jul, så
alle robådene kan hentes hjem igen.
Der vil blive gode faciliteter til kursus-

afholdelse, overnatning for gæster og
smuk udsigt fra den store balkon ud
mod vandet. Birger fortalte at de ikke
havde fået nogle penge fra Slesvig
Kommune til projektet, men at Mærskfonden havde været gavmilde og givet
et beløb på 2,8 millioner til nybygningen.
Vi vil reservere robåde og overnatningsmuligheder til næste ro-langtur i
Sct. Hans weekenden 2014.

