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Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

KIRKESTRÆDE 29 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
Eller ønsker du at forbedre din nuværende

båd. – Vi klarer financieringen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

SMEJEN’s HÅNDVÆRK
Ejvind Petersen

Havnegade 25 · Marstal · Tlf. 62 53 33 05 - 20 12 49 68
Fax 62 53 33 56 · E-mail: kontakt@smejen.dk - www.smejen.dk

Tilbyder sig med alt til båden!
Galvaniseret og rustfri beslag • Rustfri tanke • Glasfibermaterialer • Alt
inden for bådeudstyr • Bovpropeller • SOLE dieselmotorer • SELVA
påhængsmotorer • Bådevogne • Kaleche og sprayhood bøjler.

Og til dit hjem!
Låger • Gelænder • Trapper • Blomsterespalier og andet i jern.

Få et uforpligtende tilbud!

SELVA
Marine

PÅHÆNGSMOTORER
Solé Diesel

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!
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Ballonen: »Danmarks royale kvartalsmagasin«
Af NIS KØRNER

Nej, bliv ikke forskrækket over overskriften, det er kun i dette nummer
vi svinger os op til at være lidt royalt interesserede. Dette selvfølgelig
udsprunget af det vellykkede arrangement vi lagde hus og skuldre til i
anledning af Dronning Margrethe og Prins Henriks besøg på Ærø i sep-
tember – og selvfølgelig skal det have lidt spalteplads i dette nummer
af Ballonen. Men ikke nok med at vi har været i kontakt med de kon-
gelige, vi har også været i særdeles behagelig kontakt med Danmarks
største industrigigant, nemlig A. P. Møller Mærsk, hvis fond til almene
formål har doneret ikke mindre end 360.000 til den ønskede udbygning
af vores klubhus. Så på en dejlig bekvem måde slipper vi nu for at
skulle have nye generalforsamlings diskussioner om byggeriet skal
sættes i gang eller ej – det har A. P. Møller afgjort for os. Så uanset om
man var for eller imod tilbygningen, kan alle nu glæde sig over at det
bliver til noget uden at klubben skal ud og låne store beløb hertil. 

Fra ballonredaktionen ønskes alle medlemmer god fornøjelse med
årets sidste blad, samt en glædelig jul til alle medlemmer, annoncø-
rer og andre venner af klubben. Når næste blad udkommer, vil der stå
25 årgang på forsiden, så det bliver en slags jubilæumsårgang der
tages fat på efter jul. 

Formandens julehilsen
Af Michael Hansen

Et temmelig begivenhedsrigt år lakker mod enden og jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at sige et par ord. Kranen har fået den hel store tur
i år, dels blev den tjekket og certificeret i februar, dels er den blevet
sandblæst og malet her i september/oktober, det er planen at den
hvert år skal tjekkes af et autoriseret kranfirma således at kran og
stropper altid har certifikat. Jeg har talt med flere forsikrings selska-
ber og de siger alle at de vil forsikre hvis der sker skade på båden
under op eller i sætning, men jeg foreslår at man tjekker med sit eget
forsikrings selskab (kasko) om de også vil dække eventuelle skader
under op og i sætning.

Teltet er ved at være helt færdigt med mastereoler på begge sider,
der arbejdes i øjeblikket med at monter en dør på en af siderne af
»porten« således man kan holde porten lukket hele vinteren (af hen-
syn til eventuelt kommende storme), mastereolen på sydsiden i teltet
er taget fra sydsiden af det oprindelige mastehus, derved er der ble-
vet mere plads til vogne, trykspuler osv. Der er også monteret lys og
strøm udtag i teltet. Der er i øvrigt fyldt godt op i teltet når alle jollerne
er kommet derind.

Den nye robåd som blev tilført roafdelingen til standerhejsningen
er ikke færdig med at spøge endnu, ikke nok med at den var et år for-
sinket, den er tilsyneladende heller ikke helt tæt, vi har holdt lidt af
restbetalingen tilbage og skal have en løsning på problemet i løbet af
vinteren.

Låsesystemet i sejlklubben er skiftet, der mangler ved optimister
og ro afdeling, disse er bestilt og i skrivende stund er jeg ikke helt klar
over hvorfor de endnu ikke er skiftet. Før låsene bliver skiftet bliver
de ansvarlige underrettet således der ikke opstår situationer hvor folk
ikke kan komme ind.

Udbygningen af klubhuset; det er med stor glæde at jeg kan skrive
at der er tilkommet Marstal Sejlklub ikke mindre end 370.000, Kr. Hvor
af de 360.000 er fra »A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers fond til almene formål« og de resterende 10.000 er fra Hempels
Fonden. Disse donationer gør at der nu kan sættes i værk med projek-
tet, og jeg lover der ikke går længe før der er nyt fra byggeudvalget.

Alt i alt vil jeg sige det har været et rigtig godt år i klubben med
mange aktiviteter og nye tiltag, med royalt besøg og mange store do-
nationer til klubben, med disse ord vil jeg ønske alle medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår.
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Prins Henriks besøg i Marstal Sejlklub
Af NIS KØRNER

Der var mødt rigtig mange medlemmer op til Prins Henriks besøg.

Det var lidt af en overraskelse da be-
styrelsen for sejlklubben i foråret fik at
vide, at et kongeligt besøg i sejlklub-
ben var programsat i forbindelse med
regentparrets besøg på Ærø den 16.
september. Det stod dog hurtigt klart,
at det ville være en genial lejlighed til
at døbe vores nye optimistjoller, der
var indkøbt for de penge, vi havde fået

af Søby Værfts Fond tidligere på året.
Så programmet for den halve time vi
skulle have besøg, gav næsten sig selv
– men alligevel var der selvfølgelig
nogle forberedelser.

Om lørdagen før besøget, blev der
kaldt sammen til en gang oprydning og
rengøring, hvor 15-20 mand trofast
mødte op og gav den en skalle i et par

hyggelige formiddagstimer. Vi fik pud-
set vinduer, luget og fejet samt frisket
ankeret op med en frisk gang tjære.

Dagen oprandt
Da dagen så oprandt, var vi så klar
som man synes man kan blive. De nye
optimistjoller var linet op på terrassen
foran klubhuset, med hver sin lille op-

Så er Prinsen klar til at døbe de nye joller med sølvpokal og sodavand.
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timistiske skipper i sejlertøj foran hver
jolle. Indenfor var der kommet blom-
ster og duge på bordene, og et præ-
sentabelt fadølsanlæg stod og spandt
som en veltilpas hankat i det ene
hjørne med en lige så præsentabel ser-
veringspige (Marie Kreuter) klar ved
hanerne. Udenfor var en god del af
medlemsskaren stimlet sammen, og
en god del af bestyrelsesmedlemmer -
ne, som havde aftalt at springe jakke-
sæt og slips over, og i stedet var klædt
i lyse bukser og nydelige kortærmede
poloshirts med sejlklubsemblem. Ved
nærmere eftertanke, så det måske lige
lovlig sporty ud, idet det var temmelig
køligt og blæsende – men det var for
sent at lave om på. Kort før delegatio-
nen skulle ankomme fik Michael Han-
sen en opringning fra kommunens
koordinator Anne Bille, der sagde at
det hele måske ikke blev til noget, da
prinsen havde fået hold i skulderen,
men nærmere instruks ville følge. Så
galt gik det dog heldigvis ikke, idet
Prins Henrik på nøjagtig det aftalte
tidspunkt rullede op foran sejlklubben,
og fulgt af viseborgmester Christian Al-
bertsen blev præsenteret for sejlklub-
bens formand Michael Hansen og
optimistafdelingens leder Erik Jørs,
som jo havde hovedrollerne i formid-
dagens arrangement. Efter præsenta-
tionen tog Michael Hansen ordet og
sagde: Hans Kongelige Højhed, mine
damer og herrer, kære sejlervenner:
Det er os i Marstal Sejlklub en stor ære
at byde HKH Prinsgemalen velkommen
i Sejlklubben. Marstal Sejlklub blev
etableret i 1925 og havde dengang til
huse nordude i det der i dag hedder
Østerled Bådelaug. I 1972 flyttede
klubben til de nuværende lokaler. Vi
favner bredt i klubben og har således
både roere, juniorer, motorbåde og
sejlbåde under samme tag. Vi er ca.
500 medlemmer fordelt på (i runde tal)
50 roere, der i dagens anledning viser
deres nyeste robåd frem, leveret i år.
50 juniorer der fortrinsvis sejler opti-
mistjoller (kommer Erik ind på senere) –
200 aktive medlemmer samt 200 pas-
sive.
Det er første gang i klubbens historie

vi har officielt royalt besøg, men tid -
ligere har HKH prinsgemalen haft en
indirekte betydning for klubbens ung -
domsarbejde. I 2002 var japaneren Hi-
denori Asano i Danmark for at modtage
HKH prins Henriks »æresmedalje« den
havde han havde gjort sig fortjent til på
grund af sin store import af dansk skin-
kekød og ost til sin Pizza kæde »PIZ-
ZALA« i Japan. Da hr. Asano er meget
sejlsportsinteresseret og i øvrigt for-
mand for det japanske optimistfor-
bund, havde han i forbindelse med sit
besøg i landet ønsket at besøge en

dansk sejlklub med optimistsejlere og
her faldt valget på os i Marstal. Dette
besøg har siden båret frugt for opti -
mist afdelingen, med besøg af japanske
sejlere og vores egne har været der-
ude, det er jeg sikker på at Erik vil
komme ind på. Med disse ord giver 
jeg ordet videre til Erik Jørs, der er for-
mand i optimistudvalget.

Under Michaels tale kiggede prins
Henrik, der selvfølgelig var iført fuld
gallauniform, sig grundigt omkring på
pladsen og på forsamlingen, og vir-
kede i det hele taget interesseret i om-
givelserne og de unge sejlere, der var
linet op lige foran ham.

Erik Jørs gjorde i lighed med Mi-
chael sin tale kort og præcis, og talte
lidt om størrelsen og aktiviteterne i
vores optimistafdeling, herunder kom
Erik ind på at vores optimistafdeling
var ved at være ø-dækkende, og ikke
kun en Marstal klub, hvilket han fandt
glædeligt, ud fra den betragtning, at al-
ternativet jo ville være, at børn fra
andre steder på øen ellers ville vælge

sejlsporten fra. Endvidere kom Erik
også ind på det glædelige i, at det in-
denfor de sidste par måneder, via flotte
sponsorater, havde været muligt at
forny en del af vores jolleflåde med
nyere brugte joller, til afløsning af de
ældste og mest udtjente. Dette førte
naturligt over i det primære formål med
besøget, og prins Henrik tog herefter
fat på dåbshandlingen. Hver båd fik et
navn inspireret af personligheder og
navne fra det sted hvor det store spon-
sorat til indkøbet var kommet fra. Så
det var navne som Arthur, Roar, Søby
osv, som Prins Henrik kunne afsløre.
Hver lille optimistskipper fik et hånd-
tryk af prinsen og blev spurgt om hvad
han/hun hed. Jollerne blev på sunde-
ste vis døbt i økologisk sodavand. Da
dette var overstået blev der budt in-
denfor til en lille forfriskning, hvor prins
Henrik fik overrakt sejlklubbens jubilæ-
umsbog, skrevet i år 2000 i anledning
af klubbens 75 års jubilæum. Denne
blev dog hurtigt viderebragt til adju-
danten, uden at prinsen fik tilføjet –

Prins Henrik studerer sejlklubbens jubilæumsbog
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS

Kongensgade 31 A . Marstal
Tlf. 62 53 10 77

� Hele øens bogleverandør � 

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

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

ARNE JACOBSEN
Registreret revisor ApS

VI TRÆFFES:
Kirkestræde 41 - Marstal - Tlf. 62 53 23 88

HVER ONSDAG kl. 8.30-12.00
eller efter aftale

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Z O N E T E R A P I
Exam. kiro- og zoneterapeut

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

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

SUNDHEDS-
KLINIKKEN

Marijanne Meyer
Kirkestræde 25 - Marstal

Åbningstider:
Tirs.-fred. kl. 12-14 • Lørd. kl. 10-12

Hjertelig velkommen

Klassisk homøopati og naturhelbredelse
– en anderledes behandling – en vej til bedre helbred
Konsultation efter aftale 6175 4884 + 6252 1993

BOUTIQUE
med spændende tilbud for at forstærke dit energiniveau.

Blue Riband Translations
- OVERSÆTTER OGSÅ FOR SEJLERNE PÅ ÆRØ -

v/ translatør Vibeke Lykke Friis
Tlf. 62 52 18 81 • Fax 62 52 17 88 • Mobil 61 321 321

Langeagre 1 • 5970 Ærøskøbing
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

Klubstandere
kan købes på 
søfartsmuseet eller i
klubhuset.

PRIS: Kr.6500

Sweatshirts
i str. S-XXXL med 
klubbens logo kan købes 
i klubhuset. 

PRIS: Kr.22000

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

LEDIG
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»Husk at gi’ mig den tilbage i aften, så
jeg har lidt at læse i, inden jeg skal til
køjs» – men det kan jo være de har en
aftale om, at det sker automatisk. Ved
bordet gik snakken selvsagt mest om
sejlsport, hvor prins Henrik fortalte, at
han ikke længere havde Knarr båd,
men i stedet en drage. Dog blev det
ikke til så meget sejlads som det tidli-
gere havde gjort. Vi hørte også lidt om
hvad kronprins Frederik sejlede i samt
lidt om et stævne i Svendborg for nog -
le år tilbage, hvor både prins Henrik og
Erik Jørs havde deltaget – dog i hver
sin båd og i hver sin klasse. Og så 
var det hele pludselig overstået; Prins
Henrik skulle videre til frokost på æl -
drecenteret og havde jo en stram tids-
plan at overholde. Inden han vinkede
farvel til forsamlingen, nåede han at
veksle et par ord med Jørgen (Adil)
Hansen, samt besigtige roafdelingens
nye robåd.

Ja, det var så det – hyggeligt og ge-
mytligt afviklet, og vist nok til alles til-
fredshed. Efter en enkelt »efterslukker«
og lidt afrigning gik alle så hver til sit.
Formand Michael og hustruen Mari-
anne havde dog mere at se til, idet de
også var inviteret til reception på kon-
geskibet om aftenen. Som en lille bi-
bemærkning er det vel ikke forkert at
nævne, at Marianne selv samme dag
fyldte 50, hvilket altså blev fejret med
bl.a. reception på kongeskibet. Og
som Michael siger: Nu er jeg spændt
på hvad hun finder på til min 50 års
dag om nogle år – og det må siges, der
er noget at leve op til.

Der råbes HURRA, og Marie er klar med en læskende tår øl – medens PET står stand by og checker at alt går rigtigt til.

Der var kongeligt håndtryk til skipperne på de nye »Søby værft joller«
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Den 29. august samledes vi ved roklubben, klar til at tage på
årets store tur. Der var følgende deltager: Else, Winnie, Tor-
ben, Erik, John, Torben B., Ib, Egon og endvidere deltog Hans
Jørgen, som var kørt i forvejen på grund af andet ærinde. Vi
skulle med færgen kl. 10.50, men da vi kom derhen havde
John ikke bestilt plads. Alt var optaget. Den ene bil var der
bestilt til. John måtte finde en alternativ rute. De kom til Sil-
keborg kun en time senere end os andre.

Vi gjorde holdt ved et cafeteria på vejen for at få lidt at
spise. Der tog Erik forkert af salt og sukker så han fik suk-
ker på rejemadden. Det smagte vist godt nok. Han kom med
en undskyldning om at det vist var de forkerte briller han
havde fået med. Var fremme ved Silkeborg Roklub kl. ca.
15. Her fik vi en meget fin modtagelse af Kirsten og Jan. Kl.
17 kom Hans Jørgen så vi alle var samlet. Om aftenen spi-
ste vi på en Mexicansk restaurant, hvor vi fik et rigtigt godt
og herligt krydret måltid. Vandrede hjem og til køjs ved 23-
tiden. Næste dag lørdag, var alle mand oppe ved 7-tiden.
Der blev spist morgenmad og hver smurte sin frokost mad-
pakke til turen til Ry. Vi lånte 3 både, hvor besætningen for-
delt som følgende: Båd 1: Egon, Winnie og Ib – Båd 2: Hans
Jørgen, Torben og John – Båd 3: Erik, Else og Torben B.

Kl. 10 var der afgang fra Silkeborg i et fantastisk flot vejr.
Højt solskin og stille.

Det blev en rigtig fin tur. Der var megen trafik på Guden -
åen og søerne. Der var en del kajakker og kanoer som ikke
alle kendte reglerne for at færdes på vandet, men alt gik
glat. Under turen nød vi rigtig de kønne omgivelser. Der var
virkelig smukt. Da vi havde roet godt et par timer var det tid
at finde en landingsplads for at nyde frokosten. Efter nogle
pejlinger af Himmelbjerget og omkring liggende øer fandt vi
en plads. Efter flere timer i bådene (uden toilet) var der flere
der i en fart skulle ind mellem buske og træer. En af damerne
kom i travlheden til at sætte sig i nogle brændenælder (det
sved vist lidt ). Nå, men vi spiste vores frokost med god ap-
petit og holdt en lille hvil før vi lettede igen og roede sidste
etape til Ry, hvor vi var ved 15.30-tiden. Et hyggeligt og flot
beliggende klubhus. Her fik vi også en fin modtagelse og
havde god tid til at se os om i de flotte omgivelser. Vi fik an-
befalet en italiensk restaurant hvor vi spiste om aftenen.
Nogle fik en stor pizza, (så stor som et ?) de var i hvert fald

store og andre fik almindelig god mad. Vi var forholdsvis tid-
lig hjemme og til køjs. Nogle sov i båderummet og andre i
motionsrummet. Efter et par timer var kun 2 tilbage i mo-
tionsrummet da der var sensorer som tændte bare der blev
vrikket med en tå. Men alle fik da sovet. Søndag igen tidlig
op og få morgenmad og smøre madpakker til til bageturen.
Efter rengøring af  opholds rummene var der afgang ved 9-
tiden efter et godt ophold og mødet med nogle flinke men-
nesker fra Ry Roklub. Det var højt solskinsvejr, men med lidt
modvind. Vi gjorde landgang et par steder og det sidste sted
nød vi vores madpakker. Vi ankom til Silkeborg lidt over mid-
dag, fik bådene gjort rene, afleveret og fik et bad inden det
gik sydover mod Fåborg. Vi var i Marstal først på aftenen.
Alle var enige om at det havde været en rigtig god tur og at
vi havde været heldige med vejret. At være heldig med kan
jeg en lille historie om, men den bliver gemt til en anden
gang.

Beretning om turen
Silkeborg-Ry-Silkeborg
Af EGON JENSEN



MARSTAL SEJLKLUB 9

Det ellers legendariske årlige piratjol-
lestævne ’pirate everchanging compe-
tition’ led i 2007 en krank skæbne;
nemlig slet ikke at blive afviklet under
diverse halvhjertede påskud såsom
mangel på deltagere/joller, modvind,
aldersstegne hofter og vist især mang-
lende organisatoriske kræfter. Med
yderligere salg af klubjoller dette forår
var antallet af sejlklare joller efterhån-
den så lavt, at der ikke kunne blive tale
om meget »changing«; konceptet er
netop at man bytter både undervejs,
så alle besætninger gennemfører sej-
ladser i hinandens både og særligt
gode resultater ikke kan tillægges (eller
bortforklares med) en bestemt båds
kvalitet eller dyrt grej. 

Til gengæld skortede det ikke på
beundringsværdigt engagement i år,
da konceptet – med Idrætseftersko-
lens flotte velvilje – blev genbrugt og et
tilsvarende arrangement med fem styk
Svendborg Senior-joller blev stablet på
benene. Men hva’ gør vi så ved stæv-
nebetegnelsen? Et forslag kunne må -
ske være »Per Mortensens CUP« efter
initiativtageren?

Per havde på bedste udemokratiske
vis og med køligt overblik på forhånd
shanghai’et en flok ivrige (Svendborg)
senior-skippere; bl.a. Erik Jørs, Laurits
Nielsen, Jan Møller og Søren Vester-
gård, som så hver især selv måtte
sørge for at skaffe gaster. Jeg var så
heldig at redde mig en gasteplads hos
Søren og generelt var udvalget af ga-
ster præget af kendte ansigter fra af-
tenskapsejladserne; Mads, Ib, Pia og
Steffen. 

Svendborg Senior-jollerne overra-
skede positivt som en letsejlet, men
livlig bådtype og selv uden spiler ville
det bestemt have været en bonus med
en besætning på tre mand m/k. For -
håbentlig kan vi næste år, foruden bå-
dene(…), også låne gaster fra  Idræts-
efterskolen – en lidt bredere alders-
spredning ville da være et kærkom-
ment islæt. Bare for at modbevise
noget eventuelt symbolsk i overgan-
gen fra en traditionel ungdomsjolle til
en noget mere sindig kølbåd med »se-
nior-benævnelse…

Søndag d. 21. september skulle det
store slag så stå og der blev lagt ud
med kombineret skippermøde/mor-
 genbord i klubhuset. Udover den obli-
gatoriske godmorgen-hilsen blev der
også klarlagt væsentlige detaljer som
baneforløb, skudintervaller og forde-
ling af besætning. Grundet et frafald i
sidste øjeblik måtte arrangøren/over -

dommeren selv træde til som skipper;
umiddelbart kunne der måske anes en
lille interessekonflikt i den situation?
Men heldigvis havde Henrik og Lene
stillet op som toptålmodige hjælpe-
dommere (i egen dommerbåd og så-
mænd med dommerlærlinge ombord)
og sikrede at alt gik retfærdigt til. 

Sensommervejret viste sig fra sin al-
lerbedste side med solskin og let vind,
så humøret fejlede ikke noget hos de
forskellige besætninger. Der var blevet
aftalt at sejle på en forholdsvis kort op-
/ned bane og med en kort startlinje, så
der var et kompakt og hektisk opløb til
den bedste placering på startlinjen. 
Allerede her begyndte de første inter-
essante fortolkninger af kapsejlads -
reglerne, men alt dette viste sig at
være ganske irrelevant eftersom start-
pistolen havde sit helt eget liv den søn-
dag. Eller var det mon Henriks ur?
Startskuddene gik af med en ganske
uforudsigelig unøjagtighed og en god
start hang også sammen med en
smule held. Det gjorde skiftet af både
imellem sejladserne også… På trods af
et forudbestemt og egentlig meget en-
kelt »bytteskema« defineret ved noget
så simpelt som bådenes forskellige
farver skete der gentagne forviklinger
(og beviklinger). Dog følte ingen for at
teste vandtemperaturen selvom tyng-
dekraften var lige ved at overrumple en
anonym deltager, som det lykkedes en
paparazzi-fotograf at forevige. 

Alle fem sejladser blev afviklet og
var meget spændende med forskellige
vindere og rigtig tætte opløb til mållin-
jen. Jeg tror rent faktisk at det lykke-
des alle besætninger og alle både at

opnå topplaceringer, hvilket jo bare
gjorde det ekstra underholdende. 

Søren og jeg opnåede så forskellige
placeringer som; 5./4./1./1. og des-
værre en enkelt diskvalificering efter en
mindre mærkerundingskontrovers tre
både imellem. Eller ligefrem diskvalifi-
ceret blev vi jo altså af det meget libe-
rale dommerpanel, men derimod ind-
førte Søren »Gentlemen-reglen« såle-
des, at vi trak os frivilligt fra sidste sej-
lads. Heldigvis fulgte en af de andre
både også eksemplet, så det alligevel
ikke føltes så slemt at opgive 2. plad-
sen i sidste sejlads. Det er jo kun for
sjov… 

Dagen blev afsluttet med en hygge-
lig fællesfrokost i klubhuset og præ-
mieoverrækkelse; overaltvinder blev
Team Laurits/Mads, så tillykke til jer.
Og også en STOR tak til især Idræts -
efterskolen, men også til de frivillige
kræfter som muliggjorde en skøn dag
på vandet; forhåbentlig kan succesen
gentages næste år!

Pirate Everchanging Competition 2008
Af MARIE KREUTER
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– ET GODT STED AT MØDES!

Ommel Kro
ØL OG VINSTUE – SELSKABER

KROVEJEN 14 · OMMEL ·  TLF. 62 53 11 07
�

Mad leveres også ud af huset!
Selskaber op til 70 personer kan modtages!

– BYENS MØDESTED!

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Lady Salonen
v/Anna Skærning
KIRKESTRÆDE 12
MARSTAL
TLF. 62 53 18 37

Vi har cykeludlejning på Marstal Havn 
ca. 100 meter fra færgen langs havnen.
Åbent: Hver dag (også lørdag/søndag)
kl. 10.00-11.00 eller tlf. 62 53 14 77

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. 08-16
Sønd. 10-14

ERRIA A/S

ET REDERI MED LIVSKVALITET

Postadresse: 
Box 10 . 5960 Marstal . Denmark . Telefon 62 53 31 81

Telefax 62 53 14 71

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

62 531215
Henter og bringer over hele øen!

SØBY•MOMMARK RUTEN
www.aeroe.dk/smr

6258 1717 6258 1717

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

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

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

LEDIG
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Den ø-dækkende fælles eftersommer sejlads på Birkholm,
som oprindelig var et tiltag hvortil alle øens sejlklubber og
bådelaug var inviteret, har de seneste år stort set trukket
sejlere af huse fra Marstal, som efterhånden også er ene om
at arrangere. Det har tidligere været nogle gode sejladser
med hyggeligt samvær i forsamlingshuset efterfølgende,
men de sidste par år er det ved at gå lidt i stå. I år var ingen
undtagelse, idet kun 4-5 Marstal både mødte op, og efter en
fin frokost nede ved havnen enedes man om blot at sejle en
tur og afblæse den officielle kapsejlads. Dog er det sådan,
at når 5 både sejler en tur sammen, bliver der automatisk et
lille gran kapsejlads ud af det – men dog uden tidstagning,
dommerbåd, startsignal og trut trut. (det sidste blev der dog
rådet en lille smule bod på). – Sejlturen blev en god lang tur
op langs øhavets perlerække af øer, hvor man får enden af
Drejø rundede »Mads Jensens Grund«- prikken, for herefter
at sejle hjem mod Birkholm igen, i en let agten for tværs luft. 

Ballonens udsendte startede hjemmefra lidt over middag
for at sejle over og se og senere kunne rapportere lidt i Bal-
lonen fra afslutningen på sejladsen. Men der var ikke meget
kapsejladsstemning at rapportere fra, hverken på Birkholm
eller i farvandet omkring øen. Vi sejlede ind i havnen, og det
eneste bekendte vi så var Britta og Egons gamle hyggelige
spidsgatter. Vi lagde til tæt ved dem, og kom i snak med
Britta, der så fortalte os om den reviderede sejlads, der lige
nu var i gang, og hvor bådene stort set var udenfor syns-
vidde. Efter lidt mere snak vågnede Egon op fra sin mid-
dagsslummer, vel sagtens forstyrret af al den snak på hans
fordæk; han stak et forsovet hoved (med pibe i munden) op
af kappen og hilste på – piben var dog gået ud i løbet af
middags slummeren og måtte skyndsomt genstartes. Vi til-

bragte en hyggelig times tid i spidsgatteren, hvorefter vi
kunne begynde at genkende de sejlere der nærmede sig
Birkholm vestfra. Vi sagde farvel til Egon og Britta og tøf-
fede ud af havnen og ud til Mørkedybs-kanten, hvor vi så
agerede dommerbåd og gav et lille trut til hver af de både
der kunne dreje bagbord og styre ind mod Birkholm. Resul-
tatet er dog ikke registreret nogen steder, og er for længst
gået i glemmebogen. Da vi desværre var nødt til at retur-
nere til Marstal for at overholde andre aftaler, deltog vi ikke
i aftenens festivitas, men hørte bagefter, at man grundet det
beskedne deltagerantal havde droppet at gå i forsamlings-
huset, (hvorved man også slap for at gøre rent om sønda-
gen) men i stedet havde hygget sig nede ved havnen under
en smuk stjernehimmel. 

En hyggelig fuser:

Kapsejlads på Birkholm
Af NIS KØRNER

Britta og Birte kigger i kikkert efter »det store felt« medens
Egon »runderer« dækket på sit smukke skiv.

Hovedfeltet i (kap)sejladsen er tilbage ved Birkholm.
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Rævejagten igen-igen
Af NIS KØRNER

Lørdag den 27. september var det
atter tid til afholdelse af den traditio-
nelle rævejagt på bredningen, der
siden tyverne har været et fast indslag
i sejlklubbens årsprogram. Sidste år
var vi af ukendte årsager nede i en del-
tagermæssig bølgedal, hvilket der hel-
digvis allerede i år blev rettet op på
igen, idet der var 22 motorbåde, 8 sejl-
både og en robåd til start.

Vejret viste sig fra sin pæne side, da
starten gik kl. 14.00 og vi fik alle en dej-
lig eftermiddag på vandet. Selve start-

proceduren og præcisionen i samme,
som af en enkelt »Stafet skribent« for
nyligt er blevet kritiseret for at være
lemfældig, var blevet strammet geval-
digt op, og alle skud kom præcis på
sekundet. Ude på banen blev de fleste
»ræve« som sædvanlig fanget indenfor
den første times tid, hvorefter resten af
jagten er lidt af en udholdenhedsprøve
i håbet om at finde en enkelt strejfer. Et
par gange lod vi os i vores båd narre
af noget der lå og blinkede et par
hundrede meter væk, og som godt

kunne være en »Ræv«, men i stedet
viste sig at være tomme øldåser og
plastflasker, der bliver kastet overbord
fra andre rævejægere, der så sidder i
egen båd lidt væk og morer sig over at
man hoppede på den limpind. Egentlig
hoppede vi ikke på limpinden, mistan-
ken er altid vagt, når man ser noget
blinke 100 meter agten for en båd, der
haster væk i modsatte retning. Men
skidtet skal jo samles op !!! Så kære
rævejagt deltagere, og især dem der
har professionelle relationer til søfarts -
erhvervet (og dem er der mange af) –
husk, at det ifølge internationalt aner-
kendte miljøstudier tager 400 år inden
en plastflaske er opløst i havet !! så når
I nu godt kan finde ud af at overholde
»Marpol annex 5« (– Internationale reg-
ler for bortskaffelse af fast affald til søs)
medens I befinder jer ombord i et han-
delsskib midt ude i Stillehavet, så kan
I sku’ også gøre det inde på Brednin-
gen den ene gang om året.

På vejen hjem fra jagten besøgte vi
lige »Anne Marie�s flydende pølse-
vogn«, hvilket er det samme som
Tommy�s motoryacht Anne Marie, der
efterhånden har oparbejdet den tradi-
tion, at de efter jagten ankrer op i nær-
heden af Ballonen, og sælger varme
pølser med brød ud af kahytsdøren. 

I klubhuset sad Boye Kromann og
talte flasker og points op, og fik regnet
sig frem til en præmieliste. Kl. 18.30 var

Årets første varsel om julens komme, var at skue ved rævejagten i september.

Roerne er ved at komme efter det, de får præmie hvert år!
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der standerstrygning og kl. 19.00 spis-
ning med medbragt mad som sæd-
vanligt. Der var pænt mange ræve-
 jægere til spisning og efterfølgende
dans, til tonerne af Kims harmonika,
som vha. diverse tekniske fiksfakserier
lyder som et helt orkester.

Formand Michael uddelte på et tids-
punkt præmier for dagens rævejagt
samt til de bedste sejlere i sæsonens
aftenkapsejladser. Endelig blev poka-
len for årets sejlklubmedlem uddelt, og
til publikums store begejstring gik po-
kalen til tidligere formand Tommy Chri-
stensen for sit altid utrættelige arbejde
for klubben, som kapsejladsdommer,
flittig håndværker hver gang noget skal
laves samt i det hele taget for sit store
engagement i klubbens ve og vel. Til-
lykke med en velfortjent anerkendelse.

Resultat af rævejagten
Motorbåde:
1. Claus Jørgen Grube i »Cito« med

11 flasker – 220 points.
2. Bent Christensen i »No Name« med

12 flasker og 195 points.
3. Jan G. Rasmussen i »Leima« med

12 flasker og 188 points.

Sejlbåde:
1. Henning Bager i »Wuppie« med 16

flasker og 187 points.
2. Erik Jørs i »Ersus« med 14 flasker

og 162 points.
3. Lars Jepsen i »Valborg« med 15 fla-

sker og 141 points. 

Robåds klassen:
1) Torben Christiansen i »Succes« med

5 flasker og 93 points.

Claus Haase som gast på Henning Bagers båd, havde nok at gøre med at op-
samle i alt 16 flasker, hvilket rakte til en flot 1. præmie.

Det klassiske billede. – Starten går til motorbådenes rævejagt, hvor alle »SABB Di-
eslerne« får lov til at gå for fulde omdrejninger.

Resultat fra 
aftensejladserne
Så sluttede aftenkapsejladserne for i
år, og meget glædeligt har de været af-
holdt med stor intensitet og spænding
– se bare pointforskellen mellem nr. 2
og 3. Der har i alt deltaget 18 både,
hvilket er en meget tilfredsstillende ud-
vikling, som vi håber kan fortsætte
fremover. 

Præmieoverrækkelsen fandt sted
ved rævejagt festen, og der var stor
applaus til vinderen og til dommeren,
der ved denne lejlighed modtog poka-
len som årets sejlklubs-medlem.  

Præmielisten:
1. Ebbe Andersen i Folkebåd -

21 points.
2. Marie Kreuter i 806 - 71,8 points.
3. Laurits Nielsen i Spækhugger -

75  points 
4. Erik Jørs i int. 11 - 101,5 points.
5. Jan Møller i BB 10 m - 116 points.

Billede af Ebbe’s vinderbåd med underteksten »Ebbe Andersen i folkebåden 
GO ON, blev endnu engang samlet vinder«.
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MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

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

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

OPBEVARING • KLARGØRING

Tilbyder sig med alt indenfor:
� MOTORREPARATION/INSTALLATION
� RUSTFRIE TANKE/TILBEHØR
� VARME-, GAS- OG SANITETS-INSTALLATIONER

Få et uforpligtende tilbud!

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

Færgerne bringer liv til Ærø!

GJ TEKNIK A/S
Industrivej 5 · 5060 Marstal

Tlf.  +45 62 53 23 46 · Fax +45 62 53 19 29
Dunkærafd.

Dunkærgade 22 · 5970 Ærøskøbing
Tlf.  62 52 14 40

Leje af byens bedste
festlokale
– Marstal Sejlklub –

Henvendelse til Anne Marie.
Tlf. 62 53 30 81

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

LEDIG
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Der er blevet knoklet med master,
skubbet både, kørt med traktor og
meget andet de sidste mange lørdage
og onsdage nede ved vores kran og på
vores plads – og alle opgaver er blevet
løst meget sikkert og professionelt.

Vores trofaste folk på pladsen Lars
Madsen, Torben Christiansen, Peer
Borge og Niels Erik Kjøller Petersen
har virkelig igen gjort en formidabel
indsats.

Systemet med de to faste ugentlige
optager dage har igen vist sig at være
den helt rigtige løsning, idet der langt
de fleste gange har været alle de hæn-
der til rådighed, som der har været
brug for. At man så som både »Kunde«
og »Fastansat« går og hygger sig lidt
samtidig gør jo heller ikke noget. 

På billederne er det Jørgen Kro-
manns BIANCA, der skal manøvreres
på plads helt ude i pladsens søndre
ende. 

Kran / Plads
Af NIS KØRNER
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

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

EBBES BÅDEBYGGERI

Ebbes Bådebyggeri
H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
www.ebbe-marstal.dk - E-mail· ebbes_baadebyggeri@post.tele.dk

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
med globalt overblik

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf. 63 14 69 50
www.deloitte.dk

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

LEDIG

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

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17

Middagslukket 12.30-14.00

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !
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• KORT NYT Af NIS KØRNER

Et spændende brev
Det var en stadig sitrende formand Michael jeg mødte på
gaden få minutter efter han i en middagspause havde åbnet
sin post og læst nedenstående brev fra A. P. Møllers Fond.
Jeg fik lov at gætte på et beløb, da han havde fortalt at vi
havde fået tilsagn på støtte til vores byggeri – Jeg gættede
meget forkert. Men læs selv.

Ny mastereol opsat i september
Efter mange sonderinger vedr. indkøb af en ny mastereol,
blev der taget en beslutning om at købe en fabriksfærdig
mastereol på bestyrelsesmødet i august. I midten af sep-
tember ankom vidunderet til de mange penge, og ved før-
ste øjekast ser den ud til at leve op til forventningerne. Ved
frivillig arbejdskraft er den nu sat op på nogle store beton-
fliser, og står lige og sikkert i det nye telt.

Brug ikke bådepladsen til »bilræs«
Det forlyder at adskillige bilister er begyndt at rundere både-
pladsen ved at tage en tur pladsen rundt og så køre ud ved
malerværkstedet – det har medført en større oppløjning af
vores arealer end nødvendigt, her i den våde tid – så venligst
læg den vane væk igen. 

Optimistballonen julen 2008!
Af Erik Jørs

Sæsonen er nu ovre for de fleste optimisters vedkom-
mende, en sæson med stor aktivitet og mange aktive opti-
mister. Nye joller er indkøbt efter flotte pengegaver fra Søby
Skibsværft og Ærø Brand, tusind tak for det! Og jollerne blev
som prikken over i’et døbt af prins Henrik ved et festligt og
hyggeligt arrangement i klubben i september. Der sejles
mere og mere, også udenøs, hvor optimisterne gør sig gæl-
dende ved de fynske stævner og også Danmarksmester-
skabet i Sønderborg. Herhjemme blev i sæsonens løb af-
viklet klubmesterskaber, Ærø-mesterskaber og rævejagt
med fair konkurrence fra alle sejlerne. Fem af vores optimis-
ter er med i Team-optimus, hvor de samles 4 weekender i
vinterens løb og sejler, har teori og fysisk træning, der er
plads til flere! Optimistudvalget mødes flere gange i vinte-
rens løb for at planlægge den kommende sæson, så der
både er aktiviteter for øvede sejlere og nye sejlere. Elisabeth
har netop været på Sejlunionens inspirationsmøde for opti-
mistledere, og har helt sikkert gode ideer med hjem derfra. 

Vi starter sæsonen i april 2009, og håber på masser af
sol og saltvand, samt at vi sprænger alle optimist rammer
med endnu flere aktive end sidste år, som noget nyt vil vi
have pirat- og laserjoller rigget til og sejlklare for alle »opti-
mist pensionisterne«! – God jul til alle.

Sandblæsning og maling 
af både kranen
Efter megen snak frem og tilbage blev det besluttet at op-
give alle planer om at tromme folk sammen til at skrabe og
male vores portalkran. I stedet blev tyren taget ved hornene
og et professionelt firma har nu sandblæst, primet og malet
kranen, så der burde gå rigtig lang tid inden der igen er rust
at spore.

Ballonens læsere og annoncører ønskes

En rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår
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Klubaften
Af NIS KØRNER

Torsdag den 13. november inviterede
sejlklubben til klubaften, med et fore-
drag af Bo Skaarup på programmet,
hvilket ca. 45 medlemmer benyttede
sig af. Arrangementet var kommet i
stand med Leif Rosendahls hjælp, idet
han kendte Bo Skaarup fra deres fæl-
les sejlads med Samka sidste år i for-
bindelse med »Galetea Danmark« ek-
 speditionen.

Bo Skaarup, der er havbiolog,
erhvervs dykker, langturssejler, tv-vært,
redaktør, udstillingsleder og Kattegat-
centrets hajekspert igennem mange år
og nu leder af DGIs Natur- og Friluft-
scenter i Nationalpark Mols Bjerge på
Mols takkede for invitationen og gik i
gang med sit spændende foredrag,
der var ledsaget at flotte lysbilleder og
musik fra Polynesien. Temaet for fore-
draget var Stillehavssejlads ved Solo-
mon Øerne hvor Bo og hans kone
Charlotte havde tilbragt et år ombord
på det gode skib »Soleima« i midten af
halvfemserne. 

I korte træk fortalte Bo Skaarup om
at:

»En sommerdag i midten af firserne
forlod det dansk byggede sejlskib Su-
leima af Christianshavn sin vante kaj-
plads gennem mange år, for at stå ud

på næsten 10 års eventyrlig rejse ad
sejlernes »blå hovedgade«. Med skif-
tende besætninger ved roret og pas-
satvinden i ryggen krydsede Suleima

Bo Skaarup.

»Soleima« i Stillehavet.
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Atlanterhavet med kurs mod Caribien
og Sydamerikas kyster. Senere stod
skib og besætning ud i verdens stør-
ste ocean, Stillehavet med kurs mod
Fransk Polynesien, Cook Øerne, Sa -
moa og Tonga.

Efter års ophold i den polynesiske
del af Stillehavet stævnede skibet i
90�erne vestover mod Solomon Øerne
og Vanuatu, to isolerede vulkangrup-
per i det melanesiske ø rige- »De Sor-
tes Øer«, også kaldet hovedjægernes
paradis!

Her overtog Bo Skaarup og hans
kone Charlotte skibet og oplevede et
uforglemmeligt krydstogt i det vestlige
Stillehav blandt indfødte på de vilde og
ufremkommelige melanesiske vulkan -
øer. 

Bo tog os bl.a. med på kokos krab be -
jagt i junglen blandt saltvands-  kroko-
diller og parakitter – begravelsesfest i
landsbyer, samt spændende fiske- og
dykkerture på farvestrålende koralrev i
selskab med nysgerrige hajer og hav-
skildpadder.

Alt i alt et meget spændende foredrag
fra en hel anden verden end vores.
Men nu var han jo i Marstal, og da han
efter foredraget spurgte hvor mange,
der havde været på de kanter, ja så var
der to af tilhørerne, der var født der-
ude, og tre andre blandt publikum, der
i erhvervsmæssigt øjemed også havde
været i denne del af verden – dvs. 10
procent af de fremmødte!!

I en pause under foredraget serve-
rede Marianne Sylvestersen kaffe og
hjemmebagt æblekage – og ja, det gik
som varmt brød. Ved 10 tiden var det
hele slut, og alle havde haft en dejlig
fjernsynsfri aften.

På Kryds i Stillehavet.

Solomon-drenge med bue og pil.
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STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål, at få nogle forskel-
lige personer til at yde et bidrag til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv, blot det er indenfor emnet Sejlads / Sejlklub. Det kan være: En drøj
beretning – forslag / ideer til klubbens udvikling i fremtiden – en kommentarer til en aktuel begivenhed – et tilba-
geblik på en historie fra forgangne tider osv osv. – Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos. Altså frit slag!

I sidste nummer var det Jesper Gram fra Ishøj, der havde ordet, og denne gang er det Peer Borge, der tager os med
på kanal sejlads. Næste skribent, der bedes indsende sit bidrag til Ballonens marts nummer, der har deadline den
20. februar er:

(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).

SØREN VESTERGAARD

Hermed beretningen om vores kanal-
tur sommeren 2008, i vores motorsej-
ler »Pingu«. Denne tur havde vi talt om
meget længe, faktisk lige så længe
som vi har haft båden. I vinterens løb
blev der gjort klar til sejladsen, med
indkøb af kort, og fremstilling af en
mast til kanalsejlads, således at vi ikke
ville få problemer med dem i uniformer
i Tyskland. Ligeså var dieseltankene
damprenset og påfyldt nyt diesel.
Turen startede den 14. maj i fint vejr i
Marstal, men da vi rundede Langeland,
var det med modvind og modsø, og
det var det hele vejen til Femern og
under broen til Grossenbrode, hvor vi
overnattede. Næste dag gik det mod
Lübeck, fin sejlads forbi Travemünde,
uden vind og med høj sol. Vi kom ind til
hævebroen i Lübeck. Vi havde læst, at
når man skulle gennem sluser eller
under broer, og der var større skibe på
vej måtte man vente til de kom frem,
men hvis der gik mere end en time,
ville der blive åbnet. Så vi satte broflag
og lagde os tålmodigt til at vente. Men
der skete ikke noget. Efter 1½ time,
fortøjede vi og gik op til brovagten for
at spørge om, hvornår vi kunne kom-
me igennem, vi fik det svar, at vi blot
kunne sejle ind i kanalerne før broen,
så der var ikke noget med at åbne
broen. Der var ikke andet en at kaste
los og håbe på, at vi kunne komme
unde 2 stk. broer. Det blev til sejlads i
en park. Der var vand nok, og med ma-
sten lagt ned gik det fint, så vi kom ind
og lå ved et lille rep.værft næsten i
centrum af Lübeck. Efter 2 dage skulle
den rigtige kanalsejlads starte. Det var
nemt at finde den rigtige kanal, for der
er sat skilte op, som på en landevej,
men vi var mere spændte på vores før-

ste slusning. Vi kom ind i den første
sluse med en lægter, og fik fortøjet, det
gik fint, men da de startede opslusnin-
gen havde Allis fået fortøjningen to
gange omkring fortøjningsklampen,
den satte sig fast, således at hun ikke
kunne få den fri. Da søgelænderet be-
gynde at bøje, var der ikke andet at
gøre, end fat i kniven og skære fortøj-
ningen over, ærgerligt, men det var det
eneste at gøre. Der var 5 sluser lige
efter hinanden og vi var heldige at
komme igennem sammen med en stor
lægter, således at vi ikke kom til at
vente, de sejler nemlig kun 10 km i
timen. Man sejler i kilometer og farten
er også i kilometer.

Vores første havn på kanalen var
Mölln, hvor vi var 2 dage. Efter 2 sluser
var vi ude af Elbe-Lübeck kanal, og
anløb Lauenburg, hvor vi kun ville være
en dag. Men, men, men, da vi sejlede
ud på Elben i medstrøm og fulgte de
røde bøjer, som også var vist på kor-
tet, sejlede vi så langt ud i siden af flo-
den som muligt. Vi så godt nok en rød
og hvid bøje, men troede det var en
midtvejsbøje, men det var det ikke. Så
vi kom fra en dybgang på 3,5 m til 0,3
m, så der lå vi på grund, godt og grun-
digt. Vi kunne hverken komme frem
eller tilbage. Vi prøvede at kalde på
kanal 16, ingen svarede, så prøvede vi
112 på telefonen, der kom vi igennem
til en, som kunne forstå og tale en-
gelsk. Inden jeg kunne forklare hvad
problemet var, kom Wasserpolizei op
på siden af os og spurgte, om der var
panik eller nogle der var kommet til
skade. Det var der ikke, for vi lå så fast
at vi hverken kunne frem eller tilbage,
faktisk kunne vi gå i land på den høfte
hvor vi lå .De spurgte om vi behøvede

hjælp, det ville vi gerne for at komme
fri. De prøvede at tilkalde en slæbe-
båd, men der var ingen ledige. Til
vores held kom der en stor tysk motor-
båd forbi, han ville gerne hjælpe os. De
fik en trosse over og fik os trukket fri,
men da han lod trossen gå, gik den til
bunds og gik ind i vores skrue, og så lå
vi igen på høften. Det tog han stille og
roligt, han fik en trosse igen, denne
gang fra stævnen og han trak os fri.

I mellemtiden havde politiet ringet til
Hitzler værftet i Lauenburg, så vi blev
bugseret ind, fulgt af politibåden med
blå blink, så der stod allerede en fra
værftet og tog imod, da vi kom ind. Vi
fik båden op, det så ikke så godt ud.
Den havde fået nogle skrammer i bun-
den, og trossen sad fast på skrueaks-
len, den var faktisk smeltet på den.
Værftet ville godt klare reparationen for
os, men næste dag kom deres ingeniør
og beklagede, at dem der skulle havde
udført arbejdet var sendt ud til et andet
arbejde, men det skulle han nok klare,
så han tog en kedeldragt på og gik i
gang med arbejdet, Efter tre dage var
vi klar til at sejle videre, en oplevelse
ekstra, men ikke rigere. Vi fik senere at
vide, at kanal 16 på vhf. kun bliver af-
lyttet af Hamburg, de forskellige områ-
der har hver deres kaldekanal som står
i kortene og på brinken på kanalen. Vi
lærte også, at skal man bugseres, skal
man bruge en trosse som kan flyde, en
trosse som gå til bunds vil kunne
komme ind i skruen. Vi havde også
haft tid til at læse Ole Kofoed-Olsens
bog om sejlads på floder og kanaler,
om de høfter og afmærkninger især på
Elben hvor der skal passes på. Det var
efter grundstødningen, lidt for sent.
Sejladsen fra Lauenburg på Elben fore-

Kanaltur 2008
Af PETER BORGE
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gik midt på floden ned til Elbe Seiten
kanal, det var en hel anden sejlads,
ingen strøm og ingen vind, det var som
en tur i skoven. På kanalen skulle vi ind
i den store sluse Schiffshewerk Schar-
nebeck ved Lüneburg. Det er et stort
badekar, man sejler ind i og man bliver
hævet 38 meter op. Der lærte vi også
at man ikke bare skal sejle ind når der
er grønt lys, der blev over højttaler
kaldt: »sportsboot zurück«, det var
noget der rungede i den store sluse, og
lidt underholdning for alle de tilskuer
som var ved sluse, så det var bare med
at komme tilbage og vente til næste
slusning, Men det gik hurtig for det
tager kun ca. 3 minutter for badekaret
at køre op. Fra den 22. maj til den 27.
maj sejlede vi på Elbe Seiten kanal, vi
sejlede i snit 4 timer om dage. Vi var nu
nede på Mittellandkanalen, har man
prøvet at køre på de tyske motorveje,
er det næsten det samme her. Man må
dog beundre det arbejde der er udført
for at bygge kanalen, den går over lan-
deveje og også over andre floder.
Inden vi kom til Hannover oplevede vi
ventetid ved en sluse som skulle repa-
reres, hvordan der hurtigt blev fyldt op
med lægtere, men vi kunne se, at det
var noget de var vandt til. Da slusen
var klar igen blev de sluset op i den
rækkefølge de var kommet i, vi var hel-
dige at der var plads i en af de første
slusninger. I Hannover havde vi regnet
med at kunne købe kort til resten af
vores kanaltur. Der ligger ingen mari-
nebutikker ved de tyske havne. Nogle
medlemmer i den motorbådsklub vi lå
i, kørte os op til en butik, men de havde
ingen kort, der var en inde i selve Han-
nover hvor de mente at de havde kort.
Så det var med at komme ind til cen-
trum og finde butikken, men uden re-
sultat, de havde en bog over tyske
floder og kanaler men stadig ingen kort.
Bogen har vi haft god brug af, der var
kilometer angivelse med havne, sluser,
tankstationer og samtidig anvisninger
hvor sportsbåde ikke måtte komme.
Videre af Mittellandskanalen med en
rolig sejlads og ud på Dortmund-Ems
kanalen hvor der var noget mere trafik,
for den var ved at blive udvidet og ud-
dybet, så det var udkik hele tiden.
Denne kanal sejlede vi ned ad til
Wesel-Datteln kanalen. På kanalen i
byen Dorsten mødte vi en båd fra Fjel-
lebroen, de var på vej til Middelhavet
og havde god tid, de regnede med at
være dernede i oktober måned. Vi var
lidt betænkelige med sejladsen på
Rheinen, det var de også, så vi blev
enige om at følges ad. Vi aftalte at sejle
ind i den første havn, vi kom til, som
var Wesel. Når lægterne skifter sejlside
i floden på grund af modstrøm, sætter
de et blåt skilt, det havde vi talt meget

om, så det første vi mødte var en læg-
ter der skiftede sejlside, så vi gik
begge fri af ham. Men pludselig røg
skipperen ud af styrehuset og vinkede
os ind til siden, til alt held fulgte vi hans
anvisning, for bag en høj betonmur
kom en lægter med fuld fart om hjør-
net. Havde vi fulgt den kurs, var vi sej-
let ind i siden på den. Men vi kom ud i
Rheinen, fra en stille sejlads på kana-
len, kom der fuld fart på med med-
strøm, så vi sejlede en fart på over 9
knob. Der var trafik både med og mod,
så på et tidspunkt måtte jeg bede
fruen sætte sig hen i et hjørne, så der
kun var en der styrede, for to til at diri-
gere går ikke. Vi kom ind i Wesel havn.
Det føles mærkeligt, når man kommer

ind i en havn efter floden, idet man
kommer ind i helt stille vand. Vi forsatte
turen ned af Rheinen til Holland, den
første havn der var Nijmegen. Der op-
levede vi hvordan det må være at sejle
i en æggeskal. Båden fra Fjellebroen
sejlede forrest ind i havnen og det gik
fint. For at komme ind til havnen skulle
vi bag om en stor lægter med navnet
Herkules, med 6 pramme foran. Da vi
var lige agter for den, satte den fuld
fart på skruerne, så vi røg med fuld fart
ind mod kajen og et fortøjet skib. Der
var vi glade for, at vi har en stor ma-
skinkraft, for med den og bovpropellen
kom vi fri og ud i floden igen. Så da
lægteren var kommet væk kunne vi
sejle ind i havnen. Vi fik her prøvet  hvor-

Allis i gang med slusning,

Havnemesteren i Elsfleth.
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dan det er at sejle i modstrøm, selv
med fuld fart på motoren, sejlede vi
kun tre knob. I Nijmegen sagde vi far-
vel til Fjellebroen de skulle først være
fremme ved Middelhavet en gang i ok-
tober, så de blev flere dage i hver havn.
Vi sejlede syd på af Maas-Waal og Ju-
liana kanalen til Belgien hvor vi sejlede
på floden Meuse, hvor vi i byen Namur
drejede syd på mod Frankrig. Første
by Givet på kanal I’Est, og første sluse
i Frankrig, måtte vi i land for at betale
for sejladsen på de franske kanaler. Vi
fik en fjernbetjening til at åbne sluserne
med, de er selvbetjent helt ned til St.-
Mihiel, samt et mærke så de kunne se
at vi havde betalt. De franske kanaler
er smalle og ikke ret dybe, så der er
ikke trafik med store lægtere. De stør-
ste sluser er kun på ca. 40 meter. Vi
fandt også ud af, at man ikke skulle
sejle for tæt på dem foran, for var der
ikke dybt nok, trak de vandet væk, og
man kunne mærke bunden. Vi var
igennem to tunneller, den første nogle
km. efter Givet på få 100 meter, og den
anden lige før Toul, på ca. 800 meter.
Her skulle vi aflevere fjernbetjeningen
til slusemesteren, de næste sluser blev
betjent af studerende. Flere gange
hjalp vi med at åbne og lukke sluserne,
for det var ofte unge piger og der skal
kræfter til dette arbejde, det gik såle-
des også hurtigere. Efter Toul sejlede
vi ud på Moselle som den heder på
fransk, vi forsatte ad Mosel til Schweb-
sange i Luxemburg for at købe diesel,
det var 20 cent pr. liter billigere end i
Tyskland. Turen gik nu ind i Tyskland,
og det var den flotteste del af vores tur.
På syd og vest siden af bjergene var
der vinmarker og på nord og øst siden

var der skov, så alt var grønt og frodigt.
Vi var nogle dage i den gamle by Co-
chem som er meget spændende. I
Koblenz kom vi ud på Rheinen igen så
der kom fart på sejladsen. Vi havde til-
rettelagt sejladsen så vi ikke skulle
krydse floden, klog af vores første sej-
lads på den. Alligevel kom vi ud for
nogle ting, som vi godt ville havde
været foruden. Vi havde set hvordan
de tyske både sejlede på floden. De
sejlede helt ude i siden af floden, og
holdt sig derude, også selv om der
kom en lægter med det blå skilt ude.
Vi besluttede at sejlede på samme
måde. Men der var en lægter som
åbenbart ikke syntes om det, så den
pressede os næsten op på land, og lig-
ger man tæt op af sådan en og den er
tom er den meget stor. Men vi kom
ned af Rheinen og drejede op af Rhein
Hernekanale. I den første havn på
denne kanal fik vi besøg af Wasserpo-
lizei, de skulle undersøge alle vores pa-
pirer, lyset på båden og selv første-
hjælpskassen blev kontrolleret, alt var
i orden og vi fik et fint skilt til at sætte i
vinduet, hvis vi senere skulle få besøg
igen. Jeg ved ikke hvad jeg har gjort de
uniformerede folk i Tyskland, men det
er fjerde gang de kommer ombord.
Derefter fortsatte vi af Dortmund Ems
kanalen til Dörpen hvor vi sejlede ind
på Küsten kanalen til Elsfleth. Her
mødte vi havnefogden som talte dansk,
han fortalte om byen, som er ven-
skabsby med Marstal. Han fortalte
også hvornår det var bedst at sejle
derfra, for vi skulle sejle ud på Unter-
weser, så vi kunne få glæde af strøm-
men ned til Bremerhaven. Den videre
tur var vi i tvivl, om vi skulle ud i Nord-

søen eller sejle på kanalen mellem Bre-
merhaven og Otterndorf. Men havne-
fogden sagde at når der stod, at der er
1,5 meter vand i kanaler så er der det.
Fra Bremerhaven sejlede vi ind på Ge-
este Hadelner kanalen. Det var under-
ligt at sejle i en smal kanal med mud-
der højt op på begge sider, på grund
af tidevand. Sådan var sejladsen op til
den første sluse Geeste, hvor vi blev
sluset op. Inden vi kom ud i Elben
skulle vi igennem Otterndorf slusen.
Det er en sluse som er bygget sammen
med diget ud til Elben. Man skal gen-
nem et rør i diget med en højde på 2,7
meter. Der måtte man stole på sluse-
mesteren, men han vidste hvornår det
var tid at sejle igennem. Han var 3.ge-
nerations slusemester på stedet fik vi
senere at vide. Vel igennem lagde vi
ind i Otterndorf havn. Der oplevede vi
igen tidevand, og fandt ud af at man
ikke skal bruge toilettet når man står
på en mudder bund, hele toilettet blev
fyldt med mudder. Da vi sejlede fra
havnen fik vi at vide, at vi skulle følge
de koste som var sat ud til sejlrenden i
Elben. Det gjorde vi også, men gik for
meget af vejen for en, på vej ind. Der
nåede vi også at mærke bunden, der
var heldigvis blød grund så vi kom fri
med det samme. Vi havde medstrøm
på Elben så vi var hurtigt fremme ved
Kilerkanalen. Vi overnattede i Bruns-
büttel. Der oplevede vi hvordan det er
når en havn bliver fyldt til sidste plads.
Men alle tog det stille og roligt og hjalp
hinanden. Turen gennem Kielerkanalen
gik stille og roligt. Vi nåede dog at
mærke bunden en enkel gang. Sidste
havn på turen blev Laboe, det var blæ-
sevejr så havnen var fyldt godt op. Jeg
var oppe og se på vejrudsigten på hav-
nekontoret, jeg havde læst at vinden
var 5-6 sek. meter, men i Tyskland
måler de i Beaufort, så det var 10-12
sek. meter. Det fik vi at mærke, da vi
kom ud til fyret i Kielerbugten, men
blev dog enige om, at forsætte. Vi
havde allerede sejlet 1½ time. Det blev
en anden sejlads end den vi havde haft
de foregående tre måneder. Det var
bølger på ca. to meter, det blev ikke en
direkte tur hjem til Marstal. Vi fik først
rolig sejlads da vi kom ind i læ af Ærø
og ind i det søndre løb. Nu var alt godt
troede vi, men værftet var på vej ud
med et skib, som næsten fik sejlet os
på grund. Men vi kom ind i havnen i
Marstal, og vores plads var ledig, så vi
kunne fortøje. Det var nu blevet den 9.
august, så vi havde været af sted i næ-
sten 3 måneder, havde sejlet 2400 km,
kørt 300 timer for motor, og været gen-
nem 157 sluser.

Turen var blevet som vi havde håbet,
selv om den også havde været an-
strengende. 

Den runde sluse ved indsejlingen til Elben, som blot er et stort rør.
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JULEQUIZ 2008

Gourmet Quiz 2008

Mad og drikke 2008 TIP 13 RIGTIGE
1           X           2

Efter generalforsamlingen i februar blev der serveret?:
1) Skipper labskovs - X) Ingen spisning i år - 2) Gule ærter

Køkkenchefen ved middagen til årets sommerfest var?:
1) Udlånt af Idrætsefterskolen - X) Tidligere forpagter af sejlklubben Laila Bentzen -
2) Sejlklubbens eget festudvalg

Roafdelingens nybyggede båd blev navngivet med?:
1) Champagne - X) Vand - 2) Øl fra Rise 

Til sommerfesten drak vi rødvin til hovedretten, hvilken?:
1) Franske - »Chateau Bel Air« - X) Spanske - »La Fleur de Montgo«
2) Italienske – »Salento« 

Da Prins Henrik besøgte sejlklubben i september nød han?:
1) Et glas champagne af mærket »Dom Perigon« - X) Et glas rødvin fra hans eget 
slot »Chateau de Caix« - 2) wt glas Carlsberg øl

Til sommerfesten var der fadøl i baren fra?:
1) Rise Bryghus  - X) Albani - 2) Tuborg

På menu kortet i Marcelo�s pizzaria er pizzaerne nummereret fra?:
1) Fra nr. 1 til 18 - X) Fra nr. 100 til 121 - 2) Fra nr. 93 til 115

Der er tradition for at deltagerne i rævejagt festen i september spiser?:
1) Medbragt mad - X) Brunkål med flæsk - 2) Kogt torsk

Optimistafdelingens nye joller blev af prins Henrik døbt i?:
1) Saltvand fra havnen - X) Økologisk sodavand - 2) Ferskvand

Ved standerhejsningen serveres der et lille glas ude på terrassen under 
flagsætningen – Indholdet er?:
1) Riga Balsam - X) Portvin eller sherry efter eget valg - 2) Øl / Sodavand

I Marstal by kan man i højsæsonen, når alt er åbnet, 
FÅ SERVERET mad og / eller drikkevarer på hvor mange offentlige steder? 
(Private kaffeudsalg, foreninger og smugkroer ikke medregnet):
1) 17-20 steder - X) 11-14 steder - 2) mere end 22-25 steder 

Strynø Kro var i sommer?:
1) Lukket og til salg - X) Genåbnet i renoveret stand - 2) Brændt ned 

Ved den nyligt afholdte klubaften i nov. blev der til kaffen serveret?:
1) Æblekage - X) Småkager - 2) Vafler

De 13 rigtige bedes indleveret til Nis Kørner – Kirkestræde 41 inden den 10. januar 2009.

Førstepræmien er 3 gode flasker vin eller en god legetøjsgave, hvis vinderen er i den alder – Vinderen offentliggøres i Bal-
lonen 1/09.

Indsendt af:
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2009

FORÅR 
� Fredag 16. Jan: Middag for udvalgsmedlemmer
� Lørdag 28. feb.: Generalforsamling
� Lørdag 14. marts: Kranfolkene tørner til
� Onsdag 01. april: Optimist afd. starter
� Lørdag 18. april: Oprydning klubhuset
� Søndag 19. april: Standerhejsning
� Søndag ?? april: Optimisttur til svømmehal
� Fredag 01. maj: Roerne starter
� Tirsdag 05. maj: Aftenkapsejlads for kølbåde
� Lørdag 30. maj: Pinsetur
� Fredag 05. juni: Harmonikafestival i sejlklubben
� Lørdag 20. juni: ÆRØ Rundt

EFTERÅR 
� Lørdag 22. aug: Optimisttur til Birkholm
� Lørdag 12. sep: Fællessejlads til Birkholm
� Tirsdag 22. sep: Kapsejlads for kølbåde slutter
� Onsdag 23. sep: Kapsejlads for optimister slutter
� Lørdag 26. sep: Rævejagt og standerstrygning
� Lørdag 03. okt: Ever changing competition
� Tirsdag 20 okt: Roerne slutter
� Torsdag ??. nov: Klubaften
� Lørdag 05. dec: Kranen rigges af
� Lørdag 06 feb. SOMMERFEST
� Lørdag 27. feb. 2010: Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

Tirsdag den 16. september var en stor dag for sejlklubben, da vi for første gang i historien havde kongeligt besøg. Det hele
varede godt nok kun en halv time, hvor hans Kongelige Højhed Prinsgemalen nåede at høre en kort tale fra formanden, om
hvad Marstal Sejlklub er for en størrelse, samt en kort redegørelse fra optimistformand Erik Jørs om status på en af Fyns
største optimistafdelinger. Endvidere nåede Prins Henrik at døbe 7 nye optimistjoller, trykke de unge sejlere på næven, nyde
et glas øl – og til sidst, som det ses på billedet - spille et slag petanque med Erik Jørs og Michael Hansen. 


