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ÆRØ BRAND Pantone 368

ÆRØ BRAND Pantone 370

ÆRØ BRAND Pantone 354

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

vasker · ruller · renser · måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

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

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri

Øens VVS Ærø A/S Ærøskøbing 62 52 24 90
Marstal 20 13 72 40
København 21 63 71 78

oens@vvsaeroe.dk
www.oensvvsaeroe.dk 

✓ VVS
✓ Blik, tag, facade
✓ Kloakering

✓ Ventilation
✓ Brændeovne
✓ Solvarme

Vi udfører også totalentrepriser

MARSTAL SEJLKLUB

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

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.

ÆRØ Tag-/ Fliserens & Haveservice
v/ Finn Christiansen

Egehovedvej 1a · 5960 Marstal · www.ærøtagrens.dk
TLF. 29 28 49 29

ALGEBEHANDLING AF 
TAG OG FLISER

RENSNING AF FLISER OG 
TRÆ-TERRASSER

HAVESERVICE:
KLIPNING AF HÆK – GRÆSSLÅNING – LUGNING

FJERNELSE AF MOS I GRÆSPLÆNER
PASNING AF HAVER FRA FORÅRET TIL EFTERÅRET

HUSK ● HUSK ● HUSK
Håndværkerfradragsordning 2017
Fradrag op til 6.000 kr. pr. person i husstanden for 
serviceydelser i hjemmet/fritidsbolig:

GRÆSSLÅNING – KLIPNING AF HÆK
LUGNING – FLISERENSNING AF TERRASSER, 

INDKØRSLER m.m.

LEDIG
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LEDEREN – DECEMBER 2017

DEADLINE for 
BALLONEN nr. 1, 2018 er: 1. MARTS 2018

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juli. 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
BESTYRELSEN 2017
Formand (Ro-afdelingen): 
Leif Østlund, Snaregade 2, 5960 Marstal, tlf  62 53 33 44 / 
20 99 93 50. leif.oestlund.marstal@gmail.com
Næstformand:
Lasse Kjærgaard, Strandstræde 9, 5960 Marstal, 
tlf. 40 24 50 64. lasse.kjaergaard@pc.dk
Kasserer: 
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 20 47 04 38.
jens.lindholm@mail.dk
Sekretær: 
Lasse Kjærgaard, Strandstræde 9, Marstal, tlf. 40 24 50 64
lasse.kjaergaard@pc.dk
Øvrige bestyrelse:
Kjeld Henriksen, tlf. 62 53 28 28, 
Sonnich Sonnichsen, tlf. 21 22 26 29. 
Torben Kyhl, tlf. 40 36 46 20.
Henning Bager, tlf. 22 34 13 12
Henrik-Claus Henriksen, tlf. 51 80 47 62
Suppleanter:
Lars Madsen og Laurits Nielsen
Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.

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. 40 45 32 45, 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.

Formanden har ordet
Af leif Østlund

Ballonen forsvinder måske
Vores dygtige redaktører, Susanne og Anna, har meldt ud at de  
ikke ønsker at fortsætte med at være ansvarlige for redaktionen af 
Ballonen. Det kan til tider være meget tidskrævende at indhente stof 
til bladet og lysten til at skrive blandt vores medlemmer i Sejlklubben 
er stærkt aftagende. Der er ikke fremkommet nogle forslag på nye 
redaktører og vi har ikke nogen i bestyrelsen, der ønsker at overtage 
opgaven. Måske skal frekvensen på udgivelse af Ballonen nedsæt tes 
til 1 gang om året eller helt forsvinde, måske dækker vores ud mærke-
de hjemmeside det aktuelle behov for informationer til medlemmer-
ne, måske skal der etableres et andet medie. – Tænk over det og sig 
frem.

Ophaler anlæg udsættes
Tidsplanen for etablering af en ny løfteplatform, en stærkt forbedret 
spunsvæg rundt dokhul, ny spunsvæg mellem dokhul og bro 7, en 
ny mastekran, nyt brodæk nord for kran, ny lavbro ved brodæk samt 
ny miljørigtig vaskeplads er udsat på grund af utilstrækkelig bevilling 
fra kommunen. Der skal søges flere midler (ca. 1 million) og indhen-
tes nye tilbud. Etablering af vaskeplads er dog igangsat her i 2017 
og forventes afsluttet inden årets udgang. Lige nu håber vi så på, at 
det nye anlæg kan begynde etableres november 2018.

Ny forpagter
Der er lavet en aftale med Désireé Berg vedr. forpagtning af Sejl-
klubbens lokale med start i juni 2018. Planen er at etablere et pizze-
ria i sommermånederne, som vil levere pizzaer af høj kvalitet og 
imødekomme ønsker fra sejlere og fastboende. Fru Berg vil fortsat 
holde sin restaurant ved havneindløbet åben, som vi kender fra tid-
ligere. 

Rævejagt / Standerstrygning 
Lørdag den 7. oktober blev en trist dag, da vejrprognosen varslede 
kraftig vind om eftermiddagen og det blev derfor besluttet at aflyse 
selve rævejagten. Festen kunne vejrguderne ikke stoppe. Efter stan-
derstrygning i silende regn, rykkede vi indendørs i Sejlklubben og 
festen kunne begynde for de ca. 70 medlemmer, som var mødt frem. 
Ib Larsen sørgede for musikken i sædvanlig god stil og Sejlads ud-
valget ved Torben Kyhl fik delt præmier ud til vindere af tirsdagskap-
sejladserne.

Derefter blev der danset og hygget, så længe der var Tuborg-øl til-
bage i baren.

Nyt udstyr
Midtersektionen i masteteltet er udskiftet sidst på sæsonen. 5-6 fri-
villige og en lejet kran brugte en halv dag på at få sektionen på plads, 
så der nu er blevet tæt i teltet.

Der er indkøbt 110 nye stole til sejlklubbens festlokale og det er 
vores forhåbning at dette vil forhøje oplevelsen af Ærø’s måske 
smukkeste festlokale og udsigt.

HUSK! – Den traditionsrige Sommerfest vil blive afholdt lørdag den 
3. februar 2018. Malenes revyhold arbejder på højtryk for at skabe 
en uforglemmelig oplevelse for os alle. – Vi ses der!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE!
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Debatoplæg: Afvikling/udvikling?
Af susanne Pilegaard

Det har gennem mange år været tradi-
tion at udleje Marstal Sejlklubs klub-
hus til restaurant om sommeren juni- 
juli – august + diverse week-ender re - 
sten af året. Denne sommer har klub-
huset ikke været lejet ud, og det har 
den nye ungdomsafdeling nydt godt 
af. De mødtes sommeren igennem en 
gang om ugen – 25-30 unge – sejlede 
og afsluttede med fælles spisning. Tre 
heldags-arrangementer blev det også 
til, de to til Birkholm i sol og sommer.
Her i vinter mødes de unge hver 14. 
dag. Laver mad, spiller brætspil m.m. 
Omkring 1. dec. blev der flettet stjer-
ner og pyntet med lys og gran i vin-
dueskarme, ledsaget af hyggelig jule-
musik. Des værre blev vi næste for-
middag bedt om at fjerne det, klub-
huset skulle lejes ud. Det er en flok 
ivrige og sympatiske unge mennesker 
vi har med at gøre. Samtidig arbejdes 
der på et samarbejde med ungdoms-
klubben om en ugentlig sejlerdag for 
den aldersgruppe. Men så står vi her 
– hvad nu? Klubhuset er lejet ud til 
næ ste sommer, hvor skal vores unge 
mennesker så være?

Spørgsmålet er om klubben ønsker 
en børne-, ungeafdeling? Det er første 
gang så mange 15-20 årige har vist 
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interesse for sejlads. De kommer fra 
HF-VUC.

Hørt på havnen: »Kan det betale sig, 
de rejser jo igen?« Omvendt kan man 
sige, kan det så betale sig med os 
gamle (gnavpotter), vi har, så vidt jeg 
ved, ingen garanti for evigt liv.

Andre klubber ville juble over en så - 
dan interesse for sejlads. Fåborg Sejl- 
klub har indgået samarbejde med sko - 
lerne i Fåborg og bygget en ny afde-
ling med lokale og omklædning med 
bad. Som et medlem sagde: De unge 
er fremtiden!

Vores joller er gamle og nedslidte, 
men med få midler og mange timer 
har Ib og Lars gjort dem sejlklare. Det 
er ikke et problem at få midler til nye 
joller når det drejer sig om arbejde med 
børn og unge, men er klubben interes-
seret? Hvis holdningen er at fortsætte 
udlejningen som hidtil, er mit forslag 
at forpagte eller sælge klubhuset ! Og 
i stedet bygge et klubhus i stil med 
kajakklubbens, hvor børn, unge og æl - 
dre kan mødes og har adgang.

Andre steder er klubhusene – tradi-
tionen tro- åbne for alle om somme-
ren, nogle med køkken andre med 
mulighed for at brygge kaffe, se TV 
eller gå på nettet. Jeg nævner tilfæl-
dige: Fåborg, Thurø, Troense, Falsled, 
Rud købing, Hou, Snaptun, Omø, Kob- 

bermøllen, Vallensbæk, Dyvig, Årø. Øde- 
læggelser? Så stod de ikke åbne!

Som medlem af roklubben får du ad - 
gang til utroligt velholdte både, når du 
har lyst. Hvad får man for sit kontin-
gent til Sejlklubben? Inventar, be stik, 
porcelæn m.m. til over 100, men for  
os medlemmer begrænset adgang til 
herlighederne – og kun om vinteren! 
En lidt fræk sammenligning, forestil jer  

MIF udlejer fodboldbanerne ud til cam- 
pingplads om sommeren.

Der er den eneste sejlklub på Ærø, 
og det kan være et aktiv for vores sø - 
fartsby.Vi bestemmer selv.

Mit spørgsmål er om klubben vil ha’ 
en afdeling for børn og unge, hvis ja 
hvad kan der tilbydes af faciliteter?

Dette indlæg er ment som et debat-
oplæg !
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Vi har cykeludlejning 
på Marstal Havn – ring og 
bestil på tlf. 62 53 14 77

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

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

Tank benzin 
døgnet rundt.
Efter lukketid
 på automat 

med Dankort.

ÅBENT:
Mand.-fred.

08-18.
Lørd. 08-14
Juli/august:
Sønd. 10-13

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

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

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

Snedker- og tømrer- og
glarmester-arbejde udføres...

SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

ØENS STØRSTE BUTIK

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag . . . . .  kl. 800-1900

Lørdag - Søndag . . . . . .  kl. 800-1800

Bageren åbner alle dage kl. 700

Skovgyden 24 • Marstal • Tlf. 29 65 48 21

www.frunoergaard.dk

POUL-JØRGEN KOCK
Skovvejen 5 · 5985 Søby Ærø · Tlf. 61 72 36 35 

E-mail: p.kock@stofanet.dk | www.ærø-polsterværksted.dk

LEDIG

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

 

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

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag 
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en 
pølse samt en forfriskning.

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL
(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby) TANK I 24 TIMER
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Passivt medlem/støttemedlem
Af leif rosendahl

Aftenkapsejlads
Af leif Østlund

Forleden blev jeg spurgt om, hvordan 
jeg ville definere et passivt medlem-
skab af en forening og specielt af 
Marstal Sejlklub. Det var umiddelbart 
nemt at svare på, men det gav på den 
anden side anledning til at fundere 
over begrebet medlemskab.

Jeg tænkte, at et passivt medlem 
eller støttemedlem, som det nu hed-
der i vedtægterne, var et tidligere ak - 
tivt medlem, som var holdt op med at 
dyrke sin sport – det være sig sejl-
sport eller roning af forskellige grun-
de. Det aktive medlem kunne være 
stoppet, fordi han havde solgt sin båd, 
var blevet ramt af sygdom eller sim-
pelthen var blevet for gammel til at 
dyrke sport på vandet.

Som aktivt medlem betalte man et 
kontingent, som bl.a. gik til vedlige-
hold af vinterpladsen til både og til 
mastehus. Kontingentet kunne også gå 
til kran, traktor, flydebro og andet ma- 
teriel, som var relateret til aktiv dyrk-
ning af sporten.

Som passivt medlem betalte man, 
som følge af, at man ikke dyrkede sin 
sport aktivt, et mindre kontingent. Jeg 
forventede selvfølgelig, at mit kontin-
gent ikke kun var en økonomisk støtte 
til sejlklubben, men at det gav mig vis- 
se rettigheder. Kan jeg deltage i gene-

ralforsamlingen? Har jeg f.eks. stem-
meret til generalforsamlingen? Nej, ikke 
ifølge vedtægterne. Kan jeg deltage i 
sommerfesten, gå til foredrag i sejl-
klubbens regi eller deltage i aktiviteter 
som »Klubaften for mænd«? 

Disse spørgsmål kan ikke besvares 
klart ud fra vedtægterne, og jeg kunne 
forestille mig, at andre kunne stille de 
samme spørgsmål. Jeg vil derfor fore-
slå, at emnet diskuteres i bestyrelsen 
og at det klargøres, evt. beskrives i ved- 
tægterne, hvilke rettigheder et passivt 
medlem eller støttemedlem har.

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS!

Her er et billede fra den sidste kapsejlads i 2017, tirsdagen den 26. september.

Folkebåden Andrea bliver her passeret af Otto Stenstrøms knarrbåd Astrid og kommer 6 sek. foran over målstregen.
Dette resulterede i et slutresultat for løb 1 (folkebåde og knarrbåde) på 1 points forskel til Astrids fordel.

Ingen pokal og ingen præmie til Andrea og besætning.

TAB OG VIND MED SAMME SIND, MEN DET KAN VÆRE SVÆRT!
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kloakmestrenes kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje · Aut. kloakmester

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

Sletning af septiktank

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81 · Mobil 61 321 321

www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

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

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

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

ÆRØ MØBLER
Lerbækken 5 · Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal
Tlf. 62 53 13 86

◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

◆ DØGNVAGT ◆

TLF. 6252 2000

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Klosterplads 9
5700 Svendborg  Tlf. 63 14 69 00
www.deloitte.dk

LEDIG
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Aktiviteter sidst på sommeren
med ungdomsafdelingen
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Stander 70,-
Kan også købes på 
Søfartsmuseet

Sweatshirt 
m. 1/4 lynlås  
Ny kvalitet   340,-

MARSTAL SEJLKLUB
For køb kontakt:
Leif  Østlund , 2099 9350
Jens Lindholm, 2047 0438

Fleecejakke
m. lynlås og foer  
Ny kvalitet     340,-

Mulepose
50,-

Sejlklub ting og sager
til en god ven eller dig selv ...

Leje af byens 
bedste festlokale
(150 m2)

Sejlklubbens lokaler kan bookes til privat-
fester og arrangementer i medlemsregi.

Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse 
skal dog betales. 

HUSK 

det er gratis 
at skifte til os*

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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

FORÅRS	  TILBUD	  
	  

Alle	  joller	  under	  21	  fod.	  
	  

Har	  din	  jolle	  ligget	  i	  vandet	  hele	  vinteren	  og	  
trænger	  den	  til	  en	  kølhaling?	  

	  
Pris.	  995,-‐	  kr.	  

	  
-‐ Kranløft.	  

-‐ Bundspuling.	  
-‐ Henstående	  i	  tre	  dage.	  

	  
	  

Ebbes	  Bådebyggeri	  &	  Sejlloft	  eftf.	  
Tlf:	  6253	  2127	  email:	  ebbesbaadebyggeri@mail.com	  

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT EFTF.

H. C. Christensensvej 2, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 21 27 · www.ebbe-marstal.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

Tank 

benzin og diesel

med Dankort

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk
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Kære sejlervenner! 
OK-klubben har spurgt om vi vil afholde deres DM i 2018 i 
Marstal. Det har vi sagt ja til, da vi har perfekte rammer til 
dette i og omkring Marstal Sejlklub. Der er nedsat en grup-
pe under Ærø Sejlforening som står for foreløbige planlæg-
ning og møde med OK klubben. 

Først i det nye år vil der blive af holdt en aften i klubben 
med orientering om »eventet« og med indbydelse til at 
melde sig som frivillig til hjælp i land og på vand. Der bli - 

Ærø-Sejlforening planlægger OK jolle DM 
i Marstal 31/8-2/9 2018

ver brug for mærkebåde, »slæbebåde«, køkkenpersonale, 
kontorpersonale, elektrikere og andre praktiske hænder. 

Der bliver afholdt kanonfest lørdag aften den 1. septem-
ber for sejlere og frivillige, hvor kultbandet Tommy’s Trio 
spiller op til dans. Sæt kryds i kalenderen.

Vi regner med et pænt overskud som vi foreslår går til 
ungdomsarbejdet i Sejlforening og Klub.

På vegne af initiativgruppen 
Lars, Mogens, Laurits, Torben og Erik 

Garn: Strømpegarn, Lana, Cervinia, Tollegno
Løbelængde:150 m
Pinde: Strømpepinde nr. 3
Strikkefasthed: 28 m og 36 p = 10 x 10 cm
Garnforbrug: 1 (1) 2 (2) 3 nøgler
Str.: 19-21 ( 23- 25) 32-34 (38-40) 42-44
Sværhedsgrad: **
Skaft: Slå 40 (44) 52 (60) 64 m op
Strik rib: *1 dr r, 1 vr* 6 (8) 12 (14) 16 omg
Strik 8 omg. r (tag 4 m ind ved (38 – 40) og 42 – 44 på 2. 
omg).
Boble: Tæl 4 pinde ned fra 1. maske på venstre pind, stik 
spidsen af højre pind ind i masken, og strik 2 r gennem 
masken. Lad masken på venstre pind glide af pinden og 
stram garnet godt til.
Boblemønster: 1. & 3.& 5. boble: * 3r, 1 boble* omgangen 
rundt, strik 5 omg r mellem hver boble.
2. og 4. boble: * 1 r, 1 boble, 2 r * omgangen rundt.
Strik 3 (3) 4 (5) 5 bobler.
Strik 8(10) 10 (11) 12 omg r.
Strik 2 (2) 3(3) 3 bobler.
Strik 3 (4) 8 (11) 12 omg r inden hæl.
Stri de 20 (22) 26 (28) 30 m fra 4. og 1. pind glatstrikning 
frem og tilbage på 2 strømpepinde i alt 10(12) 18 (20) 24 
pinde- slut med en vrangsidepind.
Spids nu hælen:
Strik r til der er 7(7) 9 (11) 11 m tilbage på pinden, 2 dr r 
sm, 1 r, vend.
Tag 1 m r løs af, strik r hen til første m før det lille hul ved 
forrige vending, og strik 2 dr r sm, 1 r, vend. 
Fortsæt således med 2 m mindre på pinden, til alle m er 
strikket med og sidste pind er en vrangsidepind.

Fortsæt med at strikke rundt, saml 8 (9) 11 (13) 15 m op på 
hver side af hælkappen, og strik dem dr r.
Nu strikkes kilen således:
Begynd midt på hælen:1. pind = strik r, til der er 2 m tilba-
ge, 2 r sm.
2. og 3. pind = r.
4. pind = 2 dr r sm, ret pinden ud.
Tag ind på hver 2. omg, til der er 40 (45) 48 (54) 60 m 
tilbage.
Strik 25 (30) 55 (63) 72 omg r ( tælles fra maskeopsamlin-
gen ved hælkappen) eller den ønskede længde ( man skal 
som hovedregel begynde indtagning til tå, når det strikke-
de dækker lilletåen).
Strik stjernetå:
Begynd her ved str 32-34 (38-40) 42-44.
1 omg * 4 r, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.
Strik 4 omg r.
Begynd her ved str 19-21 (23-25).
1 omg *3r, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud. Strik 3 omg r.
1 omg * 2 r, 2 r sm *, gentag fra * til * omg ud. Strik 2 omg r.
1 omg * 1 r, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud. Strik 1 omg r.
1 omg *2 r sm *, gentag fra * til * omg ud.
Bryd garnet, og træk tråden gennem maskerne.
Hæft ender, og pres sokkerne let under et fugtigt klæde.

Tip: Man kan variere antallet af bobler og evt strikke bob-
lerne i forskellige farver, i så fald skal man strikke 4 omg 
r med den nye farve,inden man strikker en bobleomg,der-
efter skifter man til grundfarven og strikker bobleomg og 
1 omg r.

Design og opskrift: Birgit Kønig

TAK til Birgit for lov til at udgive opskriften.

Årets julegaveidé  Sokker med sømandsbobler til hele familien
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v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

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

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

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

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

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

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

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 62 53 19 26

ÆRØ
AUTO-CENTER

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

Skolegade 1, 5960 Marstal

Lystbådeafdelingen:

Prinsensgade 8

Telefon 62 53 10 72
mail@soassurancen.dk
www.soassurancen.dk

Søassurancen
Danmark



Marstal sejlklub  13

Sommerfest 2018
• •  • TEMA: MIDDELALDEREN • • •

Marstal Sejlklub afholder 
Sommerfest lørdag 
den 3. februar 2018 kl. 19.00 
på tidligere
Østersøens Idrætsefterskole, 
torvet, Marstal.

Billetsalget starter midt 
i januar og vil i første 
omgang være begrænset til 
Sejlklubbens medlemmer.

Billetten vil give adgang 
til en lækker middagsmenu 
og en storslået 
Sommerfest-Revy, 
samt efterfølgende 
Bal til kl. 02.00 
med superorkesteret 

APOLLO
Sæt kryds i 
kalenderen og 
mød op til denne 
pragtfulde 
traditionsrige
aften.

Festudvalget
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Sejlads med modelbåde kan dyrkes 
hele året, bortset fra når der er is på 
vandet. Sporten kan dyrkes af alle. 
Selvom du lider af søsyge eller har 
vandskræk, kan du være med. Kap-
sejlads blev muliggjort da fjernsty-
ringssystemerne kom frem.

I Danmark sejles med forskellige både. 
I Rungsted sejler man med en båd der 
hedder Seawind, I Jægerspris og Hol-
bæk har man bygget folkebåde i 1:8 
og ved Maglebæk Sø ved Brøndby og 
Davinde Sø på Fyn sejler man med 
International One Meter (IOM). Andre 
har bygget laserjoller. Bådene sejler 
forskelligt og kan ikke konkurrere mod 
hinanden. Seawind kan ikke selvbyg-
ges og skal købes af en bestemt pro-
ducent, hvilket kan gøre den dyr ved 
haveri og slitage. Folkebåden er byg-
get efter den originale tegning med 
stor våd overflade og original køl. De 
andre klasser er bygget med kort dyb 
køl og torpedo forneden, hvilket giver 
betydelig mere fart. Umiddelbart me - 
ner jeg at IOM er den mest interessan-
te jf. nedenfor.

Omkring halvdelen af de, der dyrker 
modelbådssejlads, er almindelige sej-
lere, der er medlem af en sejlklub og 
de dyrker modelbådssejlads for hyg-
gens skyld. 

Modelsejlklubben er en slags para-
plyorganisation, hvis formål bl.a. er at 
samle sejlere med modelsejlbåde og 
fremme interessen for modelbådssej-
lads, herunder afholde stævner. Klub-
ben er medlem af Dansk Sejlunion. 

International One Meter
Tilbage til IOM. IOM reglen er en regel 
i lighed med 5,5 meter-, 6 meter- 12 
meter – reglen osv. Reglen er ganske 
enkel. Båden må højest være 1 meter 
lang, kølen højest 42 cm dyb sej let 
højest 0,6 m2 og båden skal veje 
mindst 4 kg. Herudover er der en 
laaang række andre regler, som alle 
har til formål at hindre, at nogen til-
egner bådene utilsigtede fordele. Du 
må f.eks. Ikke bygge en flerskrogsbåd 
eller sætte foils på den. Den første IOM- 
regel blev lavet i 1992 og blev i 2009 
ændret. Amerikanske og Australske 
producenter af båden har eksperimen-
teret med bådens form og har også 
prøvet den form som i dag bruges til 
store kapsejladsbåde, nemlig en båd 
med et bredt agterskib. Det er man 
gået bort fra igen. Forklaringen herpå 
er at for modelbåde gælder andre reg-

ler fordi forholdet mellem vandmod-
stand, vægt og bølger er anderledes. 
Alle de modeller man ser i dag er smal-
le og ligner lidt de gamle 12 metere, 
bortset fra kølen. 

En IOM er ret stor. Fra kølen og til 
toppen af masten med den største rig 
måler den 2,05 meter høj. Den er sø-
dygtig og kan sejles i op til 30 sekund-
meter. Farten er naturligvis afhængig 
af vinden, men det er normalt, at du 
skal gå hurtigt for at følge med på 
kryds og at den sejler fra dig når det 
går ned af bakke. 

Kapsejladser afholdes efter de al-
mindelige kapsejladsregler.

Økonomien afhænger fuldstændig 
af hvordan du vil anskaffe din båd.  
En brugt båd kan købes for omkring 
4-5000 kr. En ny fra en dygtig produ-
cent kan koste op til 30.000 kr., men 
er du selvbygger kan den laves for det 
som materialerne koster og det er 
overkommeligt. 

IOM er mit valg fordi jeg ser det 
som den sjoveste båd, fordi den kan 
selvbygges og fordi mulighederne for 
dem med ambitioner er størst. Der sej - 
les både danske mesterskaber, nor-
diske mesterskaber og VM.

Nordisk mesterskab 
på Lynghøj Sø ved Roskilde
For at få det fulde overblik over mo - 
delsejlads tog jeg til Nordisk mester-
skab lørdag den 28/10 17. Det var 
sjovt at se, hvor lidt forskel der var 
mellem modelsejlads og almindelig 
sejlads. Først blev bådene registreret 
og indskuddet betalt. Så var der skip-
permøde med forklaring af bane og 
formanende ord fra dommerne. Der 
sejledes på en lige op og ned bane 
med 2 topmærker og 2 bundmærker. 
Ved fejl var det en gang rundt, hvis 
man selv opdagede det og 2 gange 
rundt, hvis dommerne greb ind. Det 
lignede fuldstændig en olympiadesej-

Modelbåde
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lads. Det eneste der manglede ved 
skippermødet var Rigabalsam og Gam- 
mel Dansk.

Vind var der nok af. I Marstal havde 
dommerne nok aflyst, men her var der 
ingen kære mor. Alle deltagerne havde 
valgt den mindste af de 3 rigge man 
må bruge. Bådene bjergede sig fint, 
kun ved et friskt pust kunne de gå på 
næsen ned ad bakke, se billedet. Som 
regel kunne rorsmanden klare den lige 
ud til stævnen kom op, men i enkelte 

tilfælde væltede båden og det koste-
de en del. Bådene var hurtige på læn-
seren.

Sejladsen virkede meget lig en rig-
tig sejlads og det var de samme der 
sloges om førstepladsen hver gang. 

Interesseret?
I Marstal har vi et herligt farvand også 
til modelbådssejlads. Vi har en stor 
havn, hvor man efterlyser ideer til nye 
aktiviteter og vi har mange med know 

how inden for bådebygning og sej-
lads. Måske er der nogen som efter at 
have læst dette, har fået lyst til at høre 
mere. 

Interesserede bedes kontakte:

PETER HVIID            
Links: modelsejlklubben.dk
 Clubseawind.dk
 Minbaad.dk
Mob: 27 57 81 66 
Mail: info@peterhviid.dk

Alt har sin tid...
– også min tid med Ballonen

Det har været 3 udfordrende, 
lærerige og sjove år. 

Jeg kan kraftigt anbefale jobbet 
– ikke mindst p.g.a. den for-
nemme titel som »redaktør«. 

Tak til Ugeavisens Troels 
for bladets flotte opsætning og 
tak til min uundværlige livline 
Torben Bundgård.

Susanne Pilegaard
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• RO BALLONEN Af  leif Østlund

Ro-afdelingens sæsonafslutning 
I den nu afsluttede ro-sæson 2017 lykkedes det ikke for 
roafdelingens 60 medlemmer, at sætte nogen ny rekord. 
Med 11.200 km på 309 ture til sammenligning med sidste 
sæson, hvor vi roede 14.800 km på 375 ture, er årets resul-
tat det laveste antal km siden 2009. Men det afspejler vel 
sommerens ringe vejrforhold.

Årets ro-sæson blev afsluttet og fejret i forbindelse med 
vores klubaften i ro-afdelingen den 2. november, hvor der 
blev overrakt sølv-årer til Jens Kristian Jensen (1149 km) 
og til Poul Haase (1303 km).

Poul Haase blev igen kåret 
som »Årets roer« og fik 
overrakt et sølvbæger for 
syvende år i træk. Poul har 
roet flest km i år, har in stru-
eret nye medlemmer og 
holdt kursus for nye styr-
mænd. Poul er fortsat den 
drivende kraft, når det gæl-
der om at samle rohold og 
komme på vandet, når vej-
ret er til det. Efterhånden er 
det kun når vinden er for 
hård, at roturen udsættes, 
regn er ikke længere nogen 
forhindring.

Samme aften blev der også uddelt certifikat til Jens Kri-
stian Jensen for bestået kursus som langtursstyrmand, og 
til Anna Skærning som korttursstyrmand. 

Glassene blev løftet og der blev skålet med boblevand 
og derefter spiste vi en dejlig middag og efterfølgende des-
sert, kaffe og småkager. Alle 32 deltagere havde en skøn 
aften og vi glæder os til at starte op til foråret igen. 

Billedet viser Jens og Poul med sølvårer og pokal. 

Rotræf på Strynø
Onsdag den 2. august fik vi udleveret vores nye rednings-
veste fra Trygfonden, som Esther havde søgt og fået til-
sendt. Vi siger stort tak til begge. 
Lidt senere samme dag roede vi til Strynø for at mødes 
med vennerne fra Rudkøbing. 16 deltagere fra Marstal for-
delt på 4 robåde og så John i sin kajak. Fra Rudkøbing 
kom der 14 roere. Dejligt vejr som sædvanlig og god stem-
ning ved bordene foran den gamle mølle på Strynø. 
Langelandspølser og Riseøl, og kaffe, the og dejlige kager 
derefter. Nogle af vores nye roere fik mulighed for at gå en 
tur til Strynø-by og besøge kirken. Vi andre ventede forgæ-
ves på Hjemme-is bilen, som kunne have solgt nogle pak-
ker med is til os inden hjemturen. 

Rolangtur til Haderslev/Årø
Vi blev 5 deltagere på turen til Haderslev Roklub og roning 
på Haderslev Fjord til Årøsund. Efter en kort pause i hytten 
i Årøsund var der stemning for at ro rundt om Årø, hvilket 
flere aldrig havde prøvet før. Nu er det som ofte, når vi skal 
prøve noget nyt, at man kan blive overrasket over at af -
stand på kort og i virkelighed ikke altid svarer til forventnin-
gen. Det blev en meget lang tur rundt Årø Kalv, ikke i km 
men i tid. En smuk aftentur og så hjem til hytten og for-
deling af sovepladser. Vi havde talt længe om, at vi skulle 
finde et godt sted at spise om aftenen og det blev i Skip-
perstuen på badehotellet i Årøsund. Ja der kunne vi få 
stjerne skud og Fuglsang fadøl. På vej tilbage mødte vi for - 
mand Povl Maier og hans kone, der inviterede på øl i deres 
hyggelige sommerhus ned til Årøsund. Vi fik en god nats 
søvn efter den lange dag.

Næste dag gik turen tilbage til Haderslev og i den smuk-
ke natur fik vi set to havørne og ved en bro udfor »Præstens 
have«, hvor vi kunne komme i land og få vores kaffe og 
kager, opdagede vi en masse søstjerner i vandet. På vej 
tilbage til Haderslev mødte vi formand Povl igen, denne 
gang sammen med flere roere fra den tyske roklub. Vi 
roede hurtigt tilbage til Haderslev Roklub for der var regn-
vejr på vej og det roede vi ind i den sidste halve time. Nå 
efter klargøring af robåden og tilhørende udstyr, fik vi et 
varmt brusebad og tørt tøj på og så blev der sight-seeing i 
Haderslev smukke by inden turen gik tilbage til Fynshav og 
færgen til Ærø. Haderslev turen er ved at være fast tradition 
for os Marstal-roere. 

Kaproning i Marstal 
Lørdag den 9. september blev vores årlige kaproning mel-
lem Rudkøbing og Marstal gennemført og denne gang i 
Marstal. Det er sjette gang konkurrencen finder sted. Kap-
roningsbanen blev placeret i vandet syd for Kajakklubben, 
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS!

blandt kendere kaldes dette vand for »På taget«. Det lille 
hav ligger på den anden side af vejen ned til stranden! 
Rudkøbing roede til Marstal via Ristingeløb, bare som en 
lille opvarmning inden konkurrencen fandt sted. Et dame-
hold og et herrehold fra hver roklub mødtes i egne robåde 
denne gang. Desværre blev det ikke til nogen sejre for 
hjemmeholdene. Det blev til klare sejre til Rudkøbing i beg-
ge løb.

Men efter kaffe og kager gik forberedelserne i gang til 
aftenens festligheder. Der blev ordnet drinks i friske farver, 
Laila arrangerede en fantastisk buffet og bordene var smukt 
dækkede til aftenens arrangement, for i alt 37 gæster. Der 
blev sunget og hygget og en enkelt kommentar blev gemt 
til fremtiden. »I Marstal synger man ligeså langsomt som 
man ror«.

Efter morgenmad om søndagen blev der sagt farvel, på 
gensyn, knust og kysset. Ja vi satser på at få revanche i 
2018.  

Vinteraktiviteter 
Efter ro-sæsonen er afsluttet med udgangen af oktober er 
vinteraktiviteterne startet op. 7-8 mand mødes hver man-
dag og onsdag formiddag og hjælper med at udbedre vores 
ro-materiale. Først kommer flydebroen op og siden er der 
skiftet nogle tagplader på mastehuset. Den meget benytte-
de fireårers robåd Busser skal slibes og lakeres både ind- 
og udvendig. Defekter efterses og udbedres. Derefter er 
der tid til en lille frokost og udbytte af informationer om 
livets gang i byen.

Gave fra Rudkøbing Roklub 
Vores venner i Rudkøbing har besluttet at give os en ekstra 
robåd, som de ikke benytter så meget mere. Det er en 
gig-toer med styrmand, som vi skal hente på et passende 
tidspunkt. I en gig har hver roer 2 årer at holde styr på. 
Måske er det som en lille trøst efter sommerens kapro-
ningsresultater.

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?
 

I Sydbank Marstal får du en personlig  
rådgiver, som du kan stille alle de spørgs-
mål, du vil, om din økonomi. Og vi har også 
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
 
Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et 
økonomi-tjek.

95
48

.0
11

2

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg 

Ring på 74 37 91 22 og book
et økonomi-tjek.
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SOLBRILLEN 
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet 
»Stafetten« med det formål, at få nogle forskellige personer til at yde 
et bidrag til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv – der er frit slag. Det kan 
være tur- og rejseberetninger – nye såvel som gamle, betragtninger 
vedrørende sejlklubben og dens fortid/fremtid, oplevelser på havne-
området, sømandshistorier, spændende kapsejladser, gør-det-selv 
pro jekter på båden eller noget helt andet så længe det holder sig 
in denfor 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 interes-
sant blad.

Ny skribent
til Stafetten
efterlyses!

Gode oplevelser som nyt medlem
Af karina gade

Jeg startede i roklubben, som nyt med- 
lem ved sæsonstart i april 2017.

Det var en meget varm velkomst, 
jeg der fik af klubbens forskellige og 
meget søde medlemmer.

Det vil jeg gerne sige tusind tak for.
Denne sommer har haft det mest 

omskiftelige vejr nogen sinde, i min hu - 
kommelse, hvilket gav lidt udfordringer 
i forhold til, at komme på vandet.

Jeg fandt ud af, at har man lyst, er 
der stor fleksibilitet i klubben, til at ro 
næsten, som man har lyst til på alle 
tider af dagen.

Min første tur gik til Strandbyen og 
det gjorde mange andre ture også. De 
fleste ture tror jeg.

Første tur var en kølig morgen i 
april, men på alle måder frisk.

Nu har jeg så set Strandbyen fra 
alle sider og i al slags vejr.

Vi kan også kalde det Strandbyen 
på 110 forskellige måder.

Det har alligevel været muligt både, 
at nå til Drejet, hvor vi på tilbagevejen 
så marsvin, kun et par årelængder fra 
båden. 

Vi har set flotte havørne på bagsiden 
af Halmø og en enkelt sommerfugl, 
har fulgt os på vej, både til Pouls træ 
og til Ærøskøbing.

Selv sivene i det lille hav, har jeg nu 
oplevet.

Der er blevet fortalt mange historier 
og vittigheder undervejs, hvilket er så 
dejligt befriende og der har været man - 
ge gode grin som ekstra bonus.

På en af turene sås pludselig en 
ukendt sten, som ændrede form og 
viste sig, at være et sælhoved. Vi tro-
ede næsten ikke vores egne øjne, 
men den var god nok.

Heldigvis var vejrguderne med os på 
den årlige tur til Strynø, hvor vi tradi-
tionen tro mødte Rudkøbing Roklub til 
grill og masser af hjemmebagt kage, 

glade roere, hygge og godt humør, før 
turen gik tilbage til respektive klubber.

Vi er nogle roere, der gerne ville have 
roet Ærø Rundt.

Turen og sætning af bådene var på 
plads, men vind og regn blev vores 
største udfordring og turen er nu 
skrinlagt til sæsonen 2018.

Til gengæld havde Gunhild, Jens og 
jeg en fantastisk og hyggelig tur til 
Ærøskøbing, hvor vi fik lidt at spise og 
en god kop kaffe i Gunhilds have. Vi 
fik lige en is hos Aroma, før turen atter 
gik tilbage til Marstal.

Vores grillaftener, har også været 
betinget af vejret, men de få vi har 
haft, har været hyggelige.

I skrivende stund har standerstrygnin-
gen for længst fundet sted, så jeg  
ser frem til og glæder mig til næste 
sæ son.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2018

BAGSIDEFOTO

Stor TAK til Brugsen for sponsorater til ungeafdelingens klubaftener.

BESTYRELSESMØDE 2018

SE PÅ HJEMMESIDEN

◆  3. februar: Sommerfest
◆ 10. marts: Generalforsamling
◆  8. april: Standerhejsning
◆ 31. aug.-2. sep.: OK-jollestævne
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