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Roere på langtur. Hvor er E45?
Foto: Janne Skalkam
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BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

ÆRØ BRAND

CHR. H.
v/ Hanne Kroman
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

Øens VVS Ærø A/S

Ærøskøbing 62 52 24 90
Marstal
20 13 72 40
✓ VVS
✓ Ventilation
✓ Blik, tag, facade ✓ Brændeovne København 21 63 71 78
✓ Kloakering

✓ Solvarme

Vi udfører også totalentrepriser

oens@vvsaeroe.dk
www.oensvvsaeroe.dk

vasker · ruller · renser · måtteservice
for erhverv og private
Vestergade 30 B
5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 02

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri

oe-vask@mail.dk

MARSTAL SEJLKLUB

Bådevogne, stativer
og trailere
på Sejlklubbens landbådeplads skal være
mærket med bådens og ejerens navn,
adresse og telefonnummer.

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
vore og se
man
g
tilbu
d og e
gør
et go
forde dt og
lagti
køb! gt

NYT NAVN
TIL BÅDEN
eller
Streamer til Bilen
Firmanavn / Logo, til butiksruden
Husnummer
Navn på Postkassen
Tryk på T-Shirts mm.

Master, bomme og andet grej
som opbevares i Sejlklubbens mastehus/
telt skal være mærket med bådens og
ejerens navn, adresse og telefonnummer.
Hvis master eller bomme ikke er mærket,
vil de blive lagt udenfor masteteltet.
Dette af hensyn til trængsel på hylderne,
hvor en del ældre umærket grej fylder
godt op.

Cafe

& Bar

KONGENSGADE
Marstal
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Tlf. 62 53 37 34

MANGE FARVER
AT VÆLGE MELLEM
Det er billigere end du tror !
+45 2636 7000

akl@teampro.dk

Alan Larsen Hvidtfeldtsgade 7, 5960 Marstal

34

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 marts, juni. 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.
Redaktører:
Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33 / 20 41 32 54.
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04.
ballonen@outlook.dk

Marstal Sejlklub
www.marstalsejlklub.dk
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Formanden har ordet
Af LEIF ØSTLUND

Den længe tiltrængte forbedring af ophaleranlægget rundt om Sejlklubbens kran er nu behandlet og finansielt godkendt i forbindelse
med kommunens budgetlægning for 2017. Der er afsat ca 2,5 mill.
kr. til opgaven. Havnemester Christian Ømdrup udarbejder udbudsmateriale sammen med Rosbæks rådgivende ingeniørfirma. En realistisk tidsplan forventer at aktiviteterne starter i efteråret 2017 med
færdiggørelse og indvielse til marts 2018. Det glæder vi os meget til.
Vores forpagter i sommeren 2016 ønsker ikke at fortsætte til næste år.
Vi skal finde en ny forpagter, der gerne må lade sig inspirere af konceptet fra »Til søs«. Der har været megen ros blandt de gæster, der
har benyttet restauranten i sommer.
Kapsejladserne blev afsluttet med en hyggelig fællesspisning. Flere
udtrykte tilfredshed og tak til sejladsudvalg og dommere for deres
indsats, for at gøre disse konkurrencer til en succes.
Rævejagten og efterfølgende fest markerede som sædvanlig afslutning på sæsonen og standeren blev strøget til sidst. Stort antal deltagere i rævejagten, godt vejr og høj stemning.
Den fælles Ærøsejlklubstur til Birkholm med diverse sejlkonkurrencer,
kunne ikke gennemføres i år. Til næste år har Tommy Christensen sammen med Ole Wej givet tilsagn om at være tovholdere på opgaven.
Den ny gavl til masteteltet er blevt monteret med Henning Bager
som tovholder. – Tak til
ham og holdet omkring
opgaven.

Udvalg:
Optimist- og juniorudvalg:
Asger Rabølle, tlf. 23 23 02 04, asger.r@hotmail.com
Emil G. Hansen, tlf. 53 35 93 10, eg@hmi.dk
Rasmus Kristensen, tlf. 42 77 24 75,
rasmus-kristensen@hotmail.com
Lars Jepsen, tlf. 21 21 11 08, jepsenlars@mail.dk
Leif Møller Madsen, tlf. 21 49 59 19, lmmadsen@tdcspace.dk
Leif Østlund, tlf. 20 99 93 50, leif.oestlund.marstal@gmail.com
Sejladsudvalg:
Torben Kyhl, Havnegade 26, 5960 Marstal, tlf. 40 36 46 20.
torbenkyhl@gmail.com
Svend Hansen, Laurits Nielsen, Erik Jørs, Mogens Madsen.
Roudvalg:
Leif Østlund, Snaregade 2, 5960 Marstal,
tlf. 62 53 33 44 / 20 99 93 50. leif.oestlund.marstal@gmail.com
Lone Foght, Winnie Christiansen, Torben Bjørn Christiansen,
Poul Haase, Torben Bundgaard, Torben Kyhl, Ib Rasmussen
Klubhusudvalg:
Kjeld Henriksen, Græsvængevej 55, 5960 Marstal,
tlf. 62 53 28 28 / 42 15 10 19. kjeldhenriksen@live.dk
Henning Boye, Lars Madsen, Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
Laila Eriksen, tlf. 62 53 19 56, Anne Stjernholm,
Joan Meirum, Helle Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Sonnich Sonnichsen Møllevejen 24, 5960 Marstal,
tlf. 21 22 26 29. s.sonnichsen@jubii.dk
Laurits Nielsen, Bjarne Nielsen, Lars Madsen,
Niels Erik Kjøller Pedersen.
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Anna Høj, tlf. 29 35 44 04, Susanne Pilegaard, tlf. 62 53 32 33.
ballonen@outlook.dk – udbringning Torben Bundgaard.
Parkudvalg:
Ledigt.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01.torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.

Der er nu strammet op omkring afmærkning af udstyr på pladsen, i
mastehus og i mastetelt. Vi håber dette bliver en hjælp til at kunne
holde orden i og omkring vores arealer.
Madklubben startede igen den 24. oktober. Lars Jepsen og Tommy
Christensen fortsætter det gode initiativ og de vil sørge for både madopskrifter og krydderier.
I vintertiden vil vi invitere forskellige interessante personer til at komme
og holde foredrag for sejlklubbens medlemmer. Den første i rækken
er Søren Stidsholt, der kommer og fortæller om sejleroplevelser rundt
Kap Horn, onsdag den 16. november kl 19.00.

DEADLINE for
BALLONEN nr. 1, 2017 er:

1. MARTS 2017
MARSTAL SEJLKLUB
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Aftenkapsejlads
Foto: JENS LINDHOLM

Det har været en god sommer for aftensejladserne. 15 både var tilmeldt og det er ganske godt, men der er
plads til flere! I alt var der 8 sejladser inden ferien og 8 efter, her blev 2 aflyst p.g.a. for lidt vind. Resultaterne
kan læses på Marstal Sejlklubs hjemmeside. Præmierne blev uddelt under spisningen efter rævejagten.

Heldige? – Tirsdag-aftenkapsejladserne
Af JØRGEN PEDERSEN, spækhugger »Raptus«

Ved afslutningen af aftenkapsejladserne i 2015, kom der en svær, men
helt forståelige udmelding. Tirsdagens
trofaste og venlige overdommer team
med Tommy og bowlerhat i spidsen
ønskede at stoppe. (Tak for mange år
med jeres store indsats).
For mig har vinteren 15/16 været
lang, med udsigt til manglende dommer, eller endnu være, ingen tirsdags
aftensejlads. Disse aftener er noget
helt særligt. I kuling kan lysten være
beskeden, men ud sejler vi og får testet skib og besætning. Jeg kender
dog en, som kommer træt og kold
hjem, og med ordene: »Jeg gør det
aldrig mere« får modsvaret: Du gør
det frivilligt, og her er en varmedunk !
Langt de fleste aftensejladser afvikles
i behageligt sommervejr. Der er så
rigelig mulighed for fartoptimering af
»skuden«.
Mange ideer, tip og holdninger bliver afprøvet på sejl og rig trim. Disse
uforglemmelige »champagnesejladser« betyder, at vi igen og igen stiller
op til aftensejlads.
Så blev det forår 2016 og vi var meget, meget heldige. Torben, Finn, Per
med flere meldte sig som dommer
med både. Og sikke udfordringer de
blev udsat for. Dommerbøjen havde
forladt »Havets« overflade og gemt sig
i bundens ålegræs. De stakkels dom-

mere måtte derfor, flere gange kæmpe
med et drivende anker og dommerskib. Heldigvis slog det ikke de seje
dommere ud, de har været der hver
tirsdag, og afgivet flag og skudsignaler meget, meget præcist. Så en stor
tak for det. En dejlig nyhed var også
grillpølser efter aftensejlads, det fortjener en gentagelse.
Nu håber jeg inderligt, at der også er
et dommerteam næste år.
Nu hvor jeg har taget spalteplads,
en opfordring:
Tilkendegivelse fra klubmedlemmer
og vurdering i Sejladsudvalget af følgende:

1. Kan en justering af handikaptiderne, fælles start, samt hensyn til vindskala, give sjovere aftensejlads og
flere deltager?
Dermed væk fra fastlåst løbsplaceringen?
2. En nyhed? Kan der være tilslutning
til en klubmester sejlads, en lørdag i august.
Afviklet med en sejlads på hver af
de 4 tirsdagsbaner, 2 om formiddagen og 2 om eftermiddagen.
Vinder er den båd, der har hurtigste samlet præmietid, af summen
for de 4 sejladser.

MARSTAL SEJLKLUB
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Perfekte forhold til rævejagten
Af NIS KØRNER - Foto: JENS LINDHOLM
Den 24. september var der atter kaldt
til rævejagt i Marstal Sejlklub. Vejret var
aldeles perfekt, idet vi stod op til en
solfyldt dag, med en let vind fra syd.
Tommy var fraværende ved startpistolen, og i øvrigt også som flydende
pølsevogns- bestyrer; men Tommys
afløsere ved starten, fik planmæssigt
sendt de tre bådklasser af sted, med 5
minutters mellemrum omkring kl. 1400.
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Om det var den svage vind, eller
manglende lyst til at hive for meget i
skøder skal være usagt, men mange
sejlbådsejere lod sejsingerne blive om
bommen, og deltog for maskinkraft.
Som sædvanlig var det et flot syn,
at se de mange både sejle ud mod
banen, hvilket også er ved at blive et
tilløbsstykke for tilskuerne oppe på
kajen. De enkelte bådes taktik var igen

vidt forskellige. Nogle sejler altid mod
Halmø først, da der i tidens løb er høstet mange sejre ved denne kyst.
Andre sværger mere til at sprede sig
tilfældigt ud over hele banen. I gamle
dage, hvor der var mørke flasker til
motorbådene og hvide til sejlbådene,
var der hos nogle en tendens til at
samle alle slags flasker op, og efterfølgende lave byttehandler – ikke særlig
befordrende for en fair konkurrence.
Men heldigvis er sporten blevet mere
ren, og jeg tror ikke der snydes i dag,
måske højst lidt med at overholde fartgrænsen på de 6 knob, så slå lidt ned,
hvis du sejler i et skib med højere topfart.
I vores lille jolle fik vi høstet godt
med flasker – ingen store stimer, men
lidt hist og pist, og så er der jo adrenalin-kick, når gasterne får øje på de eftertragtede trofæer. Ikke nok med vi så
flasker, men mod slutningen af jagten,
ovre under Strynø Kalv, var vi ganske
tæt på en sæl. Vi vendte rundt og sejlede langsomt hen mod den, men des-

værre kom Kaj Clausen buldrende og
sejlede næsten hen over det arme dyr,
der straks dykkede. Adspurgt på stadion dagen efter, om Kaj også havde
set sælen, var svaret nej – »Jeg havde
hovedet nede i maskinen og så ikke
noget« – lød undskyldningen.
Vel inde ved 16.30 tiden, var der optælling hos Boye i klubhuset, som for

gud ved hvilken gang, bestyrer denne
del, og med stor akkuratesse tæller
points.
Om aftenen var der en velbesøgt spisning samt præmieuddeling. Roafdelingen var arrangør og stod for de
praktiske gøremål, før, under og efter
gildet. Tak for det.

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

ÆRØ
AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk

Malermester

JAN PETERSEN
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og
skiltemaler
● Salg af Dyrups
produkter
● Uforpligtende
tilbud
● Udlejning
af lift

Tlf. 62 53 19 26
FAGLÆRTE MALERSVENDE

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

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

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13
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 - harris@c.dk - www.entreprenør-ærø.dk

Søassurancen
Danmark
Skolegade 1, 5960 Marstal
Telefon 62 53 10 73
mail@soassurancen.dk
Lystbådeafdelingen:
Telefon 62 53 10 72
mail@lystbaade.com
www.lystbaade.com

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

Hjælp med at holde liv i vores klubblad
Ballonen er et klubblad, hvor medlemmer bidrager med artikler og fotos. Alle bidrag, store
som små, alvorlige eller morsomme eller bare noget man lige tænkte andre kunne have
glæde af at læse modtages med TAK!
»Redaktøserne«

Torben Holm har modtaget dette foto
af Valborg fra Erling Gaulshøj spottet i
Troldhætten.

Niels Åge Jensen har sendt dette foto fra starten af Rævejagten.

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 på
til Allan
22 og book et
Ring
74 37på91742237og91book
økonomi-tjek.
et
økonomi-tjek.

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

9548.0112

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

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

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

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

Murerfirmaet

POUL
ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71 · www.murerfirmaet-peh.dk

Leje af byens
bedste festlokale
(150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes til privatfester og arrangementer i medlemsregi.
Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55
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RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

Så er kursen sat...
* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

Foredrag:
Kap Horn rundt i verdens største sejlskib
Marstal Sejlklub, onsdag den 16. november 2016 kl. 19.00
Kunne du tænke dig at runde Kap
Horn, – i verdens største sejlskib ...?
Det prøvede langelænderen Søren
Stidsholt Nielsen som påmønstret på
den firmastede bark STS Sedov.
Denne aften deler han ud af sine oplevelser med masser af billeder, fortællinger, fakta, film og lyd fra livet om
bord på et sejlskib med 60 meter høje
master og over 4000 kvadratmeter sejl!
Vi kommer tæt på søfolkene og hele
det imponerende sejlskib, windjammernes historie, albatrosser, delfiner,
stiv kuling og magsvejr. Og selvfølgelig
passerer vi på klos hold det legendariske Kap Horn, også kaldet sømandens
Mount Everest. Den 1800 sømil lange
sejlads kurs stik syd i Sydatlanten slutter i verdens sydligste by, Ushuaia.
Velkommen om bord til en maritim
oplevelse af de søstærke!

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 11 21 · www.jsxl.dk

MARSTAL SEJLKLUB
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• OPTIMIST BALLONEN

Jeg er far til Vigga som siden april
2016 har gået til optimistsejlads i Marstal Sejlklub. Vigga har fulgtes med
3-4 venner og veninder fra Friskolen,
men møder også her andre børn fra
Marstal Skole, hvilket jeg synes er
herligt og godt for fællesskabet på
Ærø.
Selv har jeg ingen erfaring med sejlads, men synes, at det er oplagt at
lære sine børn at sejle, når nu betingelserne er så gode her på øen. I denne sæson har det været spændende
at se Vigga og hendes veninder udvikle sig som sejlere, som alle var nybegyndere ved sæson start. For Vigga
og hendes veninder har det været
grænseoverskridende at skulle kunne
håndtere vind og vejr og på den måde
være i havets magt. Til gengæld har
det givet et kick når de får følelsen af,
at de efterhånden får styr på det håndværk det er at sejle, og får oplevelsen
af at magte forholdene.
Børnene har lært at rigge jollerne til,
manøvrere, krydse, lave vendinger,
kæntringsøvelser, og meget andet.

Tekst: CLAUS SVANE - Foto: JENS LINDHOLM

Her i slutningen af sæsonen kan
man se at de unge optimist-sejlere er
ved at være selvstændige sejlere og
føler sig sikre ved at manøvrere jollerne. En del af den succes skyldes, at
sejlklubben har været så heldig at få
tre unge og engagerede instruktører fra
HF og VUC, Emil, Rasmus og Asger,
som børnene har følt sig trygge ved og
som laver et kæmpe arbejde.

Som forældre bliver man taget godt
imod, og opfordret til at deltage. Der
bliver heller ikke set skævt til, at man
som forældre selv prøver at kaste sig
ud i en optimistjolle, hvilket flere af forældrene ikke kunne lade være med.
Alt i alt har det været en fornøjelig
sæson med mange gode erfaringer og
oplevelser.

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

• Big enough to cope – small enough to care •

SR-ELECTRIC
◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

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

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

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

ÆRØ MØBLER

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

TLF. 6252 2000

Lerbækken 5 · Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86

◆ DØGNVAGT ◆

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Din lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

M

OMMEL

Maskinstation

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje · Aut. kloakmester

Tlf. 40 31 20 04

Din lokale samarbejdspartner

v/ Flemming Andersen
Skolevej 6 · 5960 Marstal

MED GLOBALT OVERBLIK

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

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

kloakmestrenes kvalitetskontrol
32MedlemMedlem
af
af
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte
Touche Tohmatsu
Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Sletning af septiktank
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...

Lars og Tommys madklub
starter igen...

Er du mand, er du glad for mad og kan
du lide et glas vin eller vand, og kan du
samtidig lide at være i godt selskab, så
er Lars og Tommys madklub i sejlklubben lige noget for dig.
Om dine ambitioner rækker til at blive
chefkok på Noma eller opvasker på
Minde er ligegyldigt.
Vi mødtes første gang mandag 24. okt.
kl. 18.00 og herefter kan du følge de
nye datoer på hjemmesiden.
Hilsen – Tommy og Lars

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

1 farve = +15% + moms.
Komplette farver (4 farver) = + 40% + moms.

Og husk nu:
Støt vore
annoncører
– de støtter os!

MARSTAL SEJLKLUB
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– størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?
Overvejer du ny
Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
Overvejer
du ny inden/udenbordsmotor
________________________________________________
INDEN-/UDENBORDS
MOTOR? ?
Køb
den LOKALT
ved autoriseret
Overvejer
du
nyden
inden/udenbordsmotor
?
Køb
LOKALT forhandler:

Stean Møller

ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL

________________________________________________SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

autoriseret
forhandler
Køb den ved
LOKALT
ved autoriseret
forhandler:TLF. 62 53 12 71

FAX 62 53 29 13

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Skovgyden 24 • Marstal • Tlf. 29 65 48 21

________________________________________________

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

________________________________________________
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 tømrer- og
glarmester-arbejde udføres...

SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99

ØENS STØRSTE BUTIK
Jagtvej 8 · DK-5960 Marstal
Tlf. +45 62 53 37 20 · Fax +45 62 53 37 21
E-mail: jkr@mail.dk

LEDIG

lig benzin og
10/5 kl. 10-14
KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

OK støtter lokalt
anker du hos OK, støtter du M.I.F. med
ode kontanter til deres arbejde. Kom og
å et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - Fredag . . . . . kl. 800-1900
Lørdag - Søndag . . . . . kl. 800-1800
Bageren åbner alle dage kl. 700
Euro og betalingskort kan anvendes.
TANK I 24 TIMER
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REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)

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

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

• RO BALLONEN

Tekst: LEIF ØSTLUND - Foto: JENS LINDHOLM

Har det været en god rosæson i 2016?
Hvis man ser på antal roede km har
det været en ganske god sæson, med
en tredje plads i statistikken over roede
km de seneste 10 år.
Der er gennemført 2 ro-langture,
Faaborg og Haderslev, med stort antal
deltagere (15 resp 9) og gode oplevelser.
Samarbejdet med Rudkøbing Roklub er fortsat i den gode ånd og stem-

ning, som vi har opbygget gennem
mange års kendskab til hinanden.
Strynø-turen i starten af august blev vi
desværre nødt til at aflyse pga vejret,
men kaproningen og afsluttende festaften blev genemført i Rudkøbing i
september.
Rævejagten blev gennemført af 15
roere i 3 robåde. Festarrangementet
blev som sædvanlig gennemført af

roafdelingen med borddækning, salg
af drikkevarer, oprydning, opvask og
dagen efter festen den afsluttende
vask af gulve og toiletter. En stor frivillig indsats af mange hænder.
Om lidt afslutter vi ro-sæsonen og
går over til vinteraktiviteter og videncenter. Romaskinerne venter i motionslokalet, så vi kan holde os i form til
næste sæson.

Optimisterne får en gave oktober 2016
Maritim Engineering har været så venlige at give optimisterne en gave på
5.000 kr. her i oktober.
Det er vi meget glade og taknemmelige for og vi har tænkt at bruge pengene som et tilskud til indkøb af nye
redningsveste til vores unge medlemmer. Når den ny sæson starter igen i
2017 håber vi at mange nye optimistsejlere møder frem for at opleve nogle
sjove og spændende oplevelser på
havet udenfor Marstal Sejlklub. Stort
tak til Ulrik Lassen og Maritim Engineering!
På billedet ser vi optimistinstruktørerne Tobias, Asger og Rasmus med
Nordeas check og bagved står Leif
og Ulrik. Fotograf er Jens Lindholm.)

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS!
MARSTAL SEJLKLUB
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Rolangtur på Haderslev Fjo

Kl. 5.16: Samling ved roklubben,
mens solen stod op.

Kl. 10.53: Bådene skulle allerede op,
bæres og skubbes...

Kl. 11.50: Tiltrængt pause og endnu mere tiltrængt proviant, mens søkortet blev nærstuderet.
Kl. 9.36: Årerne blev sat i båd nummer to.

Klokken »skål«! Vi er fremme ved Årøsund
og der er tiltrængte forfriskninger og
egne madpakker at fortære.

Kl. 10.49: Første stop efter 100 meter.
Vi flashede vores nye klubtrøjer.

kl. 9.43: Så gøres der klar til hjemtur.

ord den 19.-20. august 2016

Vejrudsigten havde lovet regn kl. 13.00
Den startede kl. 12.58. Da var vi ved
optrækkerstedet, heldigvis ikke langt fra
endestationen. Vi skulle dog lige først på gåtur
med bådene. Kl. 13.16.

Kl. 13.31: Første båd er oppe og rengøres,
så vi kan aflevere den i god stand og med
stor tak til Haderslev Roklub

»Vi er på pinden«, telefoneres det hjem. Klar til sidste etape. Farvel og tak for et godt arrangement.

FOTOS OG TEKST: JANNE DEGN SKALKAM

Langturen 2016
- fredag d. 24. juni til søndag d. 26. juni
Vi var 13 friske roere, som havde tilmeldt os langturen. Vi havde også
Torben og Lars med som helt uundværlige støttepædagoger. Fra sidste
års langtur fik vi den erfaring, at de var
1. klasses til regnskab, indkøb og madlavning, så vi kan slet ikke undvære
dem på vores ture. Vores base og
udgangspunkt var Faaborg Roklub og
vi havde alle store forventninger til en
indholdsrig og spændende tur med
masser af god roning,naturoplevelser
og kammeratligt samvær.
Efter vi havde pakket Torbens trailer
tidligt om morgenen, gik turen til Søbyfærgen. Der var bestilt morgenkaffe
med sprøde rundstykker og lækkert
wienerbrød, som vi spiste med god
appetit.
Vel ankommet til Faaborg Roklub
fordelte vi sovepladser efter vores sædvanlige princip, pigerne på 1. sal og
mændene i et flot motionsrum ved
bådehallen. Efter frokost besluttede vi
at ro til Bjørnø Havn og heldigvis viste
vejret sig fra sin bedste side, så vi landede bådene – to fire-årers og en toårers på den fine strandbred. En venlig herre fortalte os, at der var en god
vandretur op til fyret. Her nød vi en
smuk udsigt. Vi gik øen halvt rundt og
endte med en rigelig forsyning af is
ved »campingpladsen«.
Vi gik i bådene og var fast besluttet
på at ro Bjørnø rundt med en smuttur
til Dyreborg. På sydsiden af øen så vi
to sæler, som tog solbad på de store sten i strandkanten og lidt senere
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svømmede marsvin omkring os. Vel ankommet til Dyreborg mødte vi endnu
en venlig herre, som havde hus og
relationer i Marstal for pludselig råbte
Lykke ud af et vindue på et fiskehus,
at nu var der øl til alle. Hun kendte
manden og hans kone, som også kom
ned og hilste på os. Vi takkede for
øllerne og roede tilbage til roklubben,
hvor aftensmaden stod på grill og Ibs
pandekager med is. Dagens distance
var 14 km.
Næste morgen viste vejrudsigten,
at efter kl. 12.00 ville der blive torden
og regn. Vi havde ellers planlagt at ro
til Lyø, så vi ændrede planen til en 13
km formiddagstur til Nabbe Strand.
I dag havde vi husket at få kaffen med
og Lykke havde kreeret en lækker
citronkage med blå birkes i. Tilbage
i roklubben kl. 11.45 begyndte det at

regne. Efter frokost var vi på sightseeing i Faaborg på diverse gallerier,
museer, kirker og byvandring. Endnu
engang fik vi kaffe og kage, denne
gang Kirstens chokolade/kaffekage
med hvid chokolade på toppen, men
for at det ikke skal være løgn så havde
Susanne lavet en lækker rabarber
crumble til dessert og Johns berømte
kransekage blev serveret til aftenkaffen. Se det kalder man kagekunst for
roere.
Så blev det søndag med en ubehagelig sydvestlig vind, der ville tiltage i
dagens løb. Vi roere vægter sikkerhed
højt så det blev besluttet, at tage formiddagsfærgen tilbage til Ærø. Trods
regn, torden vejr og vind har vi haft en
kanon langtur igen i år.
Tak for turen til alle
Kirsten og Kaj

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.

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

Janne Skalkam

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.

Sensommertur med det gode skib »Samka«
Af INA og SØREN VESTERGAARD

Søren og jeg var så heldige at få overbragt stafetten fra Sven Mathisen og
tænkte at vi hurtigt kunne skrive en beretning om en af vore mange sejlture
gennem årene.
F.eks. en af turene med »Anoré«
som vi havde fra 1976-84. Eller »Humlen« som vi havde sammen med Inge
og Niels 1984-1991. Samt alle de primitive ture vi havde i »Svanen« efter at
alle børnene var flyttet hjemmefra. Og
ikke at forglemme vores dejlige Ballad
»Svesken«, som vi nyder i fulde drag,
når tiden er til det. Men vi kan ikke
huske noget som helst, så vi blev enige
om, at det måtte blive den just overståede sejlads med det gode skib
»Samka«, som vi afmønstrede fra i
Hadsund i forgårs.
Ikke så meget sejlsport – men dog
sejlads.

sådan et projekt var det jo oplagt at
bruge et skib, og der var også rigtig
mange ombord hver eneste dag.
Det var dog ikke alle, der kom for at
deltage i projektet, mange kom for at
se skibet og især maskinrummet.
Vi sejlede samme dag til Skagen,
hvor det virkede som om at alle indbyggerne der havde sejlet med »Samka« eller et skib af samme type. Alle
skulle ned og se Alphamotoren og
snakke om dengang, der var noget
ved at sejle til søs. Laurits og Søren har
en engels tålmodighed, når der kommer sådan nogle gamle mænd ombord
og fortæller om deres tid til søs.
Vi lå i Skagen weekenden over og
Mogens, Laurits, Søren og jeg nåede
at tage en cykeltur ud til Grenen, hvor

der var så mange mennesker, at det
mindede om Strøget i Kbh.. Og hvor
der var ledige sommerboliger, som det
ses på billedet.
Madsen annoncerede overfor de
unge mennesker ombord, at der ville
blive holdt sangaften mandag aften
med en form for ønskekoncert. Han
havde været så forudseende at tage
sin harmonika med, god ide. Det skulle
så senere vise sig, at man kun kunne
ønske sange fra De Småborgerliges
repertoire, men det var jo nyt for de
unge. Rigtig hyggelig aften.
Inden vi forlod Skagen fik vi lods
ombord. Det var godt nok kun et hyggebesøg af vores lokale Lars Madsen,
men han kunne give skipper mange
gode tips om den videre færd.

Så her kommer den:
Mogens Madsen, Søren og jeg påmønstrede »Samka« fredag d. 2. september i Hirtshals, hvor vi afløste Laila
og Ole, som tog hjem på en velfortjent
ferie efter fire uger ombord. Udover os
var der Laurits (»Samka«s faste inventar og altmuligmand), samt fem unge
mennesker der var tilknyttet en organisation med navnet »Bibiana«. Den
organisation havde via fondsmidler
chartret »Samka« og skulle køre et
skoleprojekt for 3. og 4. klasses børn
og indvie dem i by-havnearkitektur. De
unge mennesker var mellem 23 og 34
år og nogle af dem var arkitektstuderende andre var i gang med helt andre
uddannelser.
Vi skulle så sørge for at »Samka«
kom hen til de havne, hvor skolerne
havde lavet aftaler med Bibiana. Med
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På vej ind til havnen i Sæby, som er
lidt kringlet, kom der en slæbebåd (den
lokale redningsbåd) på siden og gav os
et skub (råd fra Peter Carlsen). Og det
var sandelig ikke på grund af dårligt
vejr. Nej vi havde det smukkeste vejr
alle dagene med ikke en krusning på
vandet. Da vi havde fået trosserne
gjort fast, kom slæbebådsfolkene ombord og fik en øl. Det viste sig, at redningsstationen i Sæby er et familieforetagende, og da de hørte, at Madsen skulle afmønstre inden vi skulle videre til Hals, fik sønnen Christian, som
er bådsmand i Søværnet, lov til af sin
far at tage en fridag og tage med os
som ekstra mand. Det var jeg glad for,
for så skulle jeg ikke betjene agtertrossen når vi nåede frem.
Den ene morgen i Sæby gik jeg op
på broen for at nyde solopgangen, og
da lå en af de unge mænd fra Bibiana
på briksen og jamrede over ondt i
maven. Søren kikkede på ham, og besluttede at køre til lægen med ham.
Det viste sig som forventet, at han
havde fået blindtarmsbetændelse og
blev opereret næste dag.
Laurits, Søren og jeg nåede atter på
en lang cykeltur langs vandet og nogle
af os fik en dukkert i det flotte vand.
Hvor vores egen badestrand på Halen
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er fuld af det dejligste sand, er strandene ved Sæby fyldt med de flotteste
muslingeskaller i alle udgaver.
Den sidste aften i Sæby arrangerede
vi quizaften med de unge mennesker.
Ganske utroligt, så meget de vidste.
Fra Sæby sejlede vi så til Hals hvor
chartreren med familie kom ombord,
så der var nok at se til som kok. Normalt har jeg ingen problemer med at
lave mad til mange folk, men blandt de
unge mennesker og gæster var der vegetarer, pescetarer, veganere og en enkelt med glutenallergi. Det var en udfordring og så kun med to gasblus.
Men det gik.
Efter planen skulle der have været
skoleklasser ombord, medens vi lå i
Hals, men det måtte man droppe, da
vi var nødt til at sejle før tid. Det viste
sig at jernbanebroen i Ålborg var gået
i stykker, og at man kun ville åbne den
én gang i forbindelse med starten af
kapsejladsen for de gamle træskibe

»Limfjorden Rundt«. Der var vi nødt til
at koble os på, så vi kunne nå Løgstør,
som var den næste by vi skulle besøge.
Vi kom til Løgstør i buldermørke,
men fandt en kaj, der var belyst. Det
viste sig, da vi kom nærmere, at det
var en stor stensætning uden pullerter
eller noget, så Søren slog bak og vi
måtte lægge os ved en gammel nedslidt kaj uden strøm eller noget. Da vi
skulle fortøje viste Laurits sig som en
ren cowboy. Han lavede et kæmpe øje
på agtertrossen og lassoede den ret
ned på pullerten på kajen. Imponerende – og så i det mørke.
Næste morgen så det hele lysere ud,
og da »Limfjorden Rundt« startede
deres kapsejlads, forhalede vi over til
Kongekajen, hvor vi lå en hel uge.
Løgstør er en dejlig by, flinke folk,
flot natur og dejlige bademuligheder.
Laurits og Søren mente, at redningsbåden skulle efterses, så den blev sat

i vandet og vi havde en dejlig sejltur op
af Frederik d.VII’s kanal. 4,4 km kanal
gravet af 400 mand på 5 år – ret imponerende.
Vi benyttede os også af det gode
vejr ved at grille på kajen hver aften og
fik set den ene solnedgang flottere end
den anden.
Den sidste dag i Løgstør fik vi en
gratis rundvisning på Limfjordsmuseet.
Et besøg værd.
Vi afgik Løgstør søndag kl. 17.30 og
havde endnu engang lods ombord i
skikkelse af Lasse Dybro, som lige
havde tid til et par dage om bord. Ud
igennem Limfjordsbroerne – igen sammen med ca. 45 træskibe fra Limfjorden Rundt og så for små omdrejninger
til Hadsund, hvor vi ankom næste morgen kl 09.00. Vi afmønstrede i Hadsund den 19. september og blev afløst
af Peter Carlsen, Laila og »Munken«.
Alt i alt en pragtfuld tur, men lidt
hårdt for kokken –.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2016
◆
◆
◆
◆

24. oktober
3. november
16. november
25. november

Madklub
Roklubaften
Foredrag
Roklubaften-julefrokost

BESTYRELSESMØDE 2016
20. NOVEMBER

BAGSIDEFOTO

Aslutningen på sidste aftensejlads. Foto: Lars Jepsen.

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 11 21 · www.jsxl.dk
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