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– et godt sted at handle!
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Ejvind Petersen
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LEDEREN – DECEMBER 2009

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni, september og december.
Oplag:
Ca. 500 eksemplarer.
Udsendes til medlemmer, andre klubber,
annoncører m.fl.
Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer,
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.
Redaktør:
Nis Kørner, Kirkestræde 41, Marstal, tlf. 62 53 31 36,
nis.koerner@mail.tele.dk
Faste skribenter:
Junior / Optimist: Erik Jørs / Elisabet Kristensen.
Fotograf:
Jens Lindholm.
Forsidefoto:
Jens Lindholm.
Bagsidefoto:
Leif Østlund.

MARSTAL
SEJLKLUB

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Efteråret er over os og snart er det vinter, vi er dog langt fra gået i hi,
hvilket en tur forbi klubhuset er det bedste vidne på. Arbejdet med
klubhusudvidelsen skrider planmæssigt frem, og det jeg som formand
er mest stolt over, er de mange villige hjælpere der uge efter uge tropper op når Helge eller Tommy ringer efter dem. Som planlagt skal udbygningen stå klar til standerhejsningen i weekenden den 17.- 18.
april 2010. I samme weekend bliver der afholdt »Optimus« – træningslejr i klubben med ca. 25 sejlere, hvoraf de 5 er vores egne. Det er da
noget at se frem til i den mørke tid vi går i møde.
Bådepladsen er blevet planeret, så den nu fremstår knap så ujævn
som før, der er i alt brugt 61 m3 stabilgrus samt en masse maskintimer.
Det gav nogle kvadratmeter ekstra nede syd på da alt brombærkrattet kom væk. I skrivende stund er de fleste både kommet op og jeg
syntes vi har bedre plads i år. Jeg vil i den forbindelse gerne henstille
til at man ikke at kører i bil på pladsen, i det mindste når pladsen er
smattet, som den er her i vinterhalvåret.

www.marstalsejlklub.dk
BESTYRELSEN 2009
Formand:
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06,
reberbanen20@mail.dk
Næstformand:
Nis Kørner, Kirkestræde 41, Marstal, tlf. 62 53 31 36,
nis.koerner@mail.tele.dk
Kasserer:
Jens Lindholm, Møllergade 1, Marstal, tlf. 62 53 10 35,
jens.lindholm@mail.dk
Sekretær:
Boye Kromann, Skolegade 2, Marstal, tlf. 62 53 33 48.
Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14.
Anders Bothe, tlf. 62 53 26 12.
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.
Revision:
Evan Søndergaard, Per Glad.

Brug af klubhuset og
personalenyt

UDVALG:

Af Nis Kørner

Optimist- og juniorudvalg:
Elisabet Kristensen (formand) tlf. 62 53 37 19, mob. 51 32 37 19,
Erik Jørs, Per Damgaard, Thea De Magos Jensen,
Birger Kristensen, Marlene Fly, Petra Jørs.
Sejladsudvalg:
Anders Bothe, tlf. 62 53 26 12, Tommy Christensen,
Michael Mihaita, Ebbe Andersen, Jens Kristensen, Erik Jørs.
Roudvalg:
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44. Winnie Christiansen,
Torben B. Christiansen, Poul Haase, Torben Bundgaard.
Klubhusudvalg:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28,
Henning Boye, Lars Madsen, Kaj Clausen,
Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
Marianne Sylvestersen, tlf. 62 53 31 06, Gerda Rydahl,
Kirsten Thøttrup, Anne Stjernholm, Eva Morsing, Gitte Brygger,
Joan Meirum, Anni Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14, Lars Madsen,
Anker Hermansen, Torben Christiansen, Peer Borge.
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Nis Kørner, tlf. 62 53 31 36, e-mail: nis.koerner@mail.tele.dk
Udbringning: Eva Morsing.
Parkudvalg:
Helge Morsø og Bøje Madsen.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01. Mail: torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Marianne Sylvestersen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.

Sommerfest i Afrika
- Husk at sætte kryds i kalenderen
Sommerfesten blev som annonceret i ugeavisen flyttet en uge, til lørdag den. 30. januar 2010. Jeg kan oplyse, at der så småt er ved at
være styr på festen. Der er truffet aftale om lokaler, revy, musik og
mad, og så kan det jo ikke gå helt galt. Revyholdet har endda lovet
mig, at det IKKE bliver politisk korrekt !!! Der bliver lidt forberedelse,
som ikke bliver helt som det plejer, idet lokalet først er til rådighed
torsdag aften, så vi får lidt mindre tid til de gøremål, vi plejer at bruge
en lille uges tid på – men det skal nok nås. Til slut vil jeg ønske samtlige medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Vi har tidligere hørt kritiske røster om at vores klubhus ikke bliver brugt
nok, og det har også delvis været en berettiget kritik. Men brug af
klubhuset ligger jo lidt i medlemmernes egne hænder, da det jo ikke
kan forventes at bestyrelse og udvalg kan agere underholdning / arrangement magere året rundt. Men på det seneste er der dog kommet
lidt mere skred i det, fordi bl.a. roere er blevet mere flittige brugere,
efter de har indført klubaftener den første torsdag i hver måned, hvor
man spiser sammen og hygger sig – et rigtig godt initiativ.
I forbindelse med byggeriet bliver klubhuset også flittigt besøgt af de
mange frivillige håndværkere, der mødes i sejlklubben et par gange
om ugen, hvor man udover arbejdet også har nogle gode hyggestunder sammen, måske kan det videreføres i en eller anden form, også
når byggeriet er overstået. Samme byggesjak har også lige afholdt
julefrokost for 20 personer, hvor vi havde det rigtig hyggeligt – så jo
vores klubhus bliver brugt, og forhåbentlig bliver det endnu mere, når
det står fikst og færdigt til foråret.
På personalesiden har Torben Bundgaard sagt ja til at være ansvarlig
for uddeling af klubbladet, efter Eva Morsing, der stopper når marts
nummeret er omdelt. I optimist / ungdomsudvalget har Erik Jørs og
Elisabet Kristensen byttet plads, så Elisabet nu er formand. Inden generalforsamlingen skal vi finde et nyt emne til en plads i bestyrelsen,
da der er en som stopper, og endelig skal vi også bruge en ny Ballon
redaktør. Med disse ord ønskes alle læserne og vore trofaste annoncører en rigtig glædelig jul.
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Rejsegilde d. 31. oktober
Af NIS KØRNER
Da Marcellos sæson var slut ultimo
september gik startskuddet til den nye
tilbygning weekenden efter, hvor første
projekt var at tage fliser op. Der mødte
så mange, at der stort set kun var 7-8
fliser til hver. Efterfølgende er det gået
slag i slag, og hver mandag og onsdag
har der været masser af folk, der allerede har nået imponerende resultater.
Så allerede den sidste dag i oktober
blev der kaldt til rejsegilde, hvor omkring 50 medlemmer var mødt op til
kransehejsning, taler og lidt god frokost. Ved den lejlighed sagde formand
Michael Hansen:
»I dag er en dag som jeg har set meget
frem til, nu er vi nået så langt med udbygningen af sejlklubben at vi kan
holde rejsegilde. »Rejsegilde« - oprin-

delig blev der afholdt rejsegilde, fordi
byggeprojektets succes afhang mere
af gudernes humør end af håndværkernes dygtighed. For at berolige eventuelle onde ånder blev byggeriets tag
pyntet med planter, der indeholdt gode
ånder, og de skulle så give gode kræfter videre til huset så det blev sikkert
at bo i. I dag afholdes rejsegilder som
god skik og orden for at takke håndværkerne på byggeprojektet. På den
måde får det nybyggede en god start.
Det er bygherren der afholder rejsegildet, men ved dette byggeprojekt er vi
jo alle bygherrer da sejlklubben jo er
vores fælles projekt, ligeledes er vi alle
også håndværkere, idet vi jo bygger
udbygningen ved medlemmernes egen
hjælp. Jeg er stolt over den måde som
hele projektet bliver styret på, byg-

Vejret har ikke altid været lige godt under byggeriet.

geudvalget med Helge, Tommy og Anders i spidsen forstår at lede og fordele
de forskellige arbejder samt at indkalde de nødvendige hænder til jobbene. Byggeudvalget har lavet en temmelig ambitiøs byggeplan, og ifølge
den er de næste milepæle: Huset lukket 23.12.2009. - Isolering, varme, loft
og el færdig 07.02.2010 – og hele byggeriet færdigt før standerhejsning d.
18. april 2010. Samtidig med standerhejsning vil der blive afholdt optimiststævne med ca. 25 optimister fra nær
og fjern, alt sammen med til at festliggøre denne specielle standerhejsning
og indvielse af det »nye« klubhus. Jeg
vil gerne takke byggeudvalget og alle
dem der giver en hånd med i projektet.
Jeg skal også rette en speciel tak til
byens lokale håndværkere for villigheden til udlån af diverse værktøjer og
maskiner. Og selvfølgelig skal jeg rette
en stor tak til de store donationer fra
rederiet Mærsk og malingsproducenten Hempels, der har støttet projektet
med henholdsvis 360.000 og 10.000
kr. Midler som gør, at sådanne projekter pludselig bliver meget nemmere at
have med at gøre. Med disse ord syntes jeg at vi skal udråbe et trefoldig
leve for Marstal Sejlklub«.
Efter det officielle udendørs, stod der
en herlig frokost klar inden døre, hvor
alle de fremmødte hyggede sig til sent
hen på eftermiddagen.

De store spær hejses på plads.
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Rævejagten 2009
Af NIS KØRNER
Lørdag den 26. september afholdt sejlklubben den traditionelle rævejagt på
Bredningen, hvortil der mødte 5 sejlbåde, ingen robåde og 20 motorbåde
til start ved havnehullet kl. 14.00.
For første gang i mange år var Tommy bortrejst på dagen, så dommergerningen var lagt i hænderne på Boye
Kromann, der brugte skibskanonslag i
stedet for den sædvanlige dommerpistol, og det kunne høres! – Hvad præcisionen angik, var der dog meget tilbage at ønske, idet varsels- og startskuddene stort set kom lige som vinden blæste. Så alle dem der hjemmefra havde synkroniseret deres ure
efter atomuret i Frankfurt havde ikke
meget at bruge det til. Nå, heldigvis er
det ikke sådan at rævejagten afgøres
ved at få en god start, så Boye er tilgivet – men næste år ser vi gerne Tommy bliver hjemme og passer sit dommerhverv.
Dagens vejr bød på overskyet vejr
og jævn til let vind fra sydvest, så det
var rimeligt. Alligevel blev der af de
175 udlagte ræve kun fanget ca. 115,
så ca. 60 slap væk. Det er et højt tal
sammenlignet med tidligere, men vi
var selvfølgelig heller ikke så mange
ude som vi plejer.
Efter hjemkomsten mellem kl. 16 og
17 var der god halløj ved flydebroen,
hvor de sædvanlige drillerier og hyggeligt samvær løb ad stablen. Kl. 18.30
var der standerstrygning og herefter
35 til aftenfest. Kl. 21 var der præmieuddeling for rævejagten og aftenkapsejladsen (se resultatliste for aftensejladserne andet steds i bladet) samt
uddeling af årets »fiduspokal« eller
hvad den nu kaldes. Og sandelig om
den ikke gik til denne artikels forfatter
for sin indsats som »Ballon-skipper«
gennem mange år. Tak for det.

Man skulle tro der blev smidt dybdebomber midt i Marstal Havn, men det var
altså bare et varselskud, der markerer at der er fem minutter til rævejagtens start!

Der blev flittigt samlet ræve op ombord på »Sara«, der snuppede en flot anden
plads.

RESULTATLISTE:
Motorbåde:
24 flasker, 316 points:
»EOS«, Hans Mayland Hansen.
11 flasker, 116 point:
»Sara«, Hans Kromann.
6 flasker, 112 point:
»Clausen«, Kaj Clausen.
Sejlbåde:
8 flasker, 181 point:
»Wuppie«, Henning Bager.
14 flasker, 140 point:
»Majumse«, Michael Hansen.
5 flasker, 53 point:
»Stoppenålen«, Elisabet Kristensen.

Så er starten gået – nogenlunde til tiden.

MARSTAL SEJLKLUB
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Stean Møller

ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL
SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

Vi støtter
– også
SPORTEN...

TLF. 62 53 12 71

FAX 62 53 29 13

Lady Salonen
v/Anna Skærning

MARSTAL

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

LEDIG

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat
med Dankort.

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning
v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-16
Sønd. 10-14

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

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

Murermester
Christian Grønne
Egehovedvej 7 · Marstal

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

Tlf. 62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER
Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

62 53 31 00
MARSTAL
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25
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■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■

• OPTIMIST BALLONEN
Optimisterne er krøbet i hi efter en super god sæson, som
afsluttedes med den traditionelle rævejagt. Dvs. helt afsluttet er sæsonen dog ikke, idet et hold på fem optimister
(Oscar, Frederik, Andreas, Aksel og Theis) forsat holder bølgen i kog, på 5 Team Optimus weekender udenfor øen i
løbet af vinteren. Og hold fast - ja den 17.-18. april 2010, på
selve standerhejsnings- og klubhusindvielsesdagen vil det
vrimle med optimister på havnen, da Dansk Sejlunion har
spurgt Ærø Sejlforening vis a vis Marstal Sejlklub’s Optimistafdeling om vi vil være vært for en af træningsweekenderne.
Og det vil vi selvfølgelig gerne, det gør ungdomsarbejdet i
klubben synligt for andre unge på øen, og giver sæsonen
2010 en kanonstart og reklame. Vi håber så at klubhuset er
ready til denne weekend - ellers står vi med håret i sværdkisten, selvom vi selvfølgelig også kan klare den situation.
Petra er vokset ud af optimisten og tager nok på nogle SailExtreme weekender i løbet af vinteren. Samtidig har vi af
Thea fået overbragt den glædelige nyhed at vi til ungdomsarbejdet i klubben har fået 50.000 kr. til indkøb af ungdomsjoller, til brug for dem der er vokset ud af optimisten. Og
det er jo fantastisk, at vi nu er blevet så kendte for vores
ungdomsarbejde at en for os ukendt fond i København uopfordret har doneret et så stort beløb til klubben - tusinde tak
til Thea for denne kontakt. Vi regner med at indkøbe 3-4
Zoom 8 joller alternativt Laserjoller til supplement af den ene
Zoom, 3 Laser-joller og 3 Piratjoller klubben nu råder over.
I øvrigt er vi ved at afvikle piratjollerne. En er solgt og en
anden stærkt på vej. Status på optimisterne er, at de fleste
gamle joller er solgt og en række nye og superhurtige er indkøbt for sidste års donationer, så vi nu råder over rigtigt godt
materiel. Vi håber i sæsonen 2010 at kunne tiltrække nogle
flere unge, så vi igen som for et par år siden kommer op
på fuldt hold dvs. omkring de 40 aktive ungdomssejlere.
Glædeligt har det været at se at jollerne også bruges
uden for onsdagene, det er vist mange år siden at der er
sejlet så meget også i de gamle Laserjoller vi har rigget til og
som ungerne håndterer nærmest med bind for øjnene og
hænderne bundet på ryggen. Vi har et hold som bare kan
sejle i næsten al slags vejr, hvor de med stor fornøjelse surfer, kæntrer og laver halløj i havnen og på det lille Hav. Ja det
resulterede også i lidt »babu«, idet legen på et tidspunkt af
ukyndige fra Halevejen blev opfattet som så farefuld at politi og ambulance pludseligt stod opmarcheret ved Sejlklubben. De kunne dog afblæse alarmen og sendes beroligede
tilbage, fordi der danses cancan på sværd og mastetop er
der ikke tale om sejladsproblemer, næsten tværtimod. Men
godt at tvivlere tilkalder hjælp, hellere kalde en gang for
meget end en gang for lidt.
Marstal Sejlklub har til ungdomsafdelingen årligt modtaget
støtte fra kommunen, dette gør andre foreninger også. MIF

Af Erik Jørs

har nu indsendt forslag til kommunen om at støtten i højere grad skal kanaliseres over til dem, der rejser meget og
kun til de klubber der er aktive mindst 7 måneder om året.
Dette kan næsten kun opfattes som en trussel mod vores
økonomi og andre lignende klubber, der gør noget for de
unge, men ligesom MIF har god brug for den i støtte vi kan
få. I kroner og ører har jeg hørt at vi går ned fra omkring
70.000 kr. til under 10.000 kr. i støtte pr. år, hvis forslaget fra
MIF går igennem. Men lad os nu se hvad det ender med.
Sejlklubbens bestyrelse og dens kasserer er i hvert fald på
banen og vil gøre deres til, at den fremtidige fordelingsnøgle
bliver så retfærdig som mulig. Under alle omstændigheder
er ungdomsafdelingen inde i en god udvikling og deltagelse
i stadig flere sejladser udenøs, så vi har i lighed med andre
foreninger også stor brug for økonomisk opbakning.

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT
ved autoriseret forhandler

______________________________________

______________________________________

______________________________________

STØT VORE ANNONCØRER
- de støtter os!
MARSTAL SEJLKLUB
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Af NIS KØRNER

Ballon-redaktør Poul Christensen
afgået ved døden

lyde, idet det skal indskærpes, at det er forbudt at køre i bil
på pladsen i de perioder hvor der er vådt (stort set hele vinteren) for ikke at ødelægge hele investeringen igen.

En af sejlklubbens trofaste støtter og min trofaste »med-redaktør« på Ballonen gennem mange år, Poul Christensen, er
afgået ved døden 76 år gammel. Poul Christensen var i 1996
med til at sige ja til at afløse den tidligere ballonredaktion
og føre bladet videre sammen med undertegnede. Dengang
var arbejdet med bladet væsentlig større end i dag, idet vi
selv satte bladet op, ved at klippe og klistre tekst og billeder sammen, således at trykkeriet blot skulle fotokopiere
det og hæfte det sammen – kvaliteten blev også derefter –
sammenlignet med i dag. Men vi havde hyggelige timer
sammen, og Poul var altid et positivt menneske at være
sammen med. Da det blev mere automatiseret var Poul den
der blev sendt i »marken« og lavede reportager fra forskellige kapsejladser og arrangementer, ligesom han var god til
at skaffe annoncører, således at bladets økonomi kunne
hænge nogenlunde sammen. De sidste par år gled Poul ud
af arbejdet med Ballonen pga. af tiltagende sygdom, hvilket
blev et savn for den tilbageværende redaktør, men den tid
vi lavede blad sammen vil altid blive husket som en rigtig
god tid. Æret være Poul Christensens minde. Nis Kørner

Julefrokost til det arbejdende folk
De budgetansvarlige for klubhusudvidelsen var på et tidspunkt i november så kæphøje, at de mente der også var
plads i budgettet til at afholde en lille julefrokost for det arbejdende folk. Dette løb af stablen onsdag den 2. december, hvor ca. 20 »medarbejdere« efter endt onsdags tjans
samledes om et godt bord, som nogle bestyrelsesmedlemmer havde taget sig af at arrangere. Det blev en fornøjelig
aften, hvor alle klappede hinanden på skuldrene i begejstring over hvor godt byggeriet går.

Point

Folkebåd - Peter Hviid Josephsen

Point

Int. 806 - Marie Kreuter

Point

International 11 - Erik Jørs

Point

Ylva - Jens Kristensen

Point

BB 10 m - Jan Møller Jensen

Point

Impala 30 - Henning Bager

Placering / Point

Som nævnt i sidste Ballon havde bestyrelsen besluttet at
gøre noget drastisk ved vores bådeplads, mht. udjævning
og fjernelse af vildtvoksende buske. Som det kan ses på
billederne er der virkeligt sket noget, som forhåbentlig bliver
os alle til gavn fremover. En lille henstilling skal dog også

Folkebåd - Otto Stenstrøm

Bådepladsen er blevet meget
mere tilgængelig

Point

Aftenkapsejlads 2009
Folkebåd - Ebbe Andersen

• KORT NYT
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Diskvalifikation

Sommerfesten flyttet til
lørdag den 30. januar

Masteteltet fungerer ikke
efter hensigten

Som annonceret i ugeavisen er sommerfesten flyttet en uge
frem grundet forskellige omstændigheder – men bortset fra
det er alt under kontrol, og et brag af en fest er under planlægning. Så skynd jer når billetterne bliver sat til salg – først
til mølle osv. På den sorte børs bliver de i år meget dyre – Slå
til i tide.

På sidste bestyrelsesmøde blev vores nye mastetelt drøftet,
og der var enighed om, at det ikke helt fungerer efter hensigten.
Vi mangler at få lavet en god bund i teltet, så støv og skidt
ikke sviner master og både til, ligesom opmagasineringen
af diverse joller skal sættes i system. I hvert fald skal dem,
der gerne vil have en mast opmagasineret finder det attraktivt og skal kunne finde vej frem til mastereolerne. Som det
er nu, virker det ikke efter hensigten, så der har vi en ny opgave at løse. Er der nogen der kunne tænke sig at være mastehus-ansvarlig? – måske med titel af direktør. Løn,
feriepenge og ansættelsesvilkår er de sædvanlige for frivilligt arbejde i sejlklubben.

Renovering i øvrigt af klubhus:
I forbindelse med færdiggørelsen af tilbygningen i foråret
2010, har vi også givet hinanden håndslag på, at nu ordner vi
også lige det sidste. Det vil sige, at de smeltende lamper i
salen skal skiftes, ligesom malerarbejdet også skal omfatte
andre dele af klubhuset end lige den nye tilbygning. Håber alle
vil være med til også at yde de sidste 5%, så de irriterende
hængepartier kan blive klaret – »Nu hvor vi alligevel er i gang«.

Henvendelse til formanden, hvor alle ansøgninger vil blive
behandlet fortroligt.
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Nedenfor bringes slutresultatet af årets aftenkapsejladser, hvor vi i lighed med de sidste par år kan notere at fremmødet
har været i bedring, hvilket er rigtigt dejligt i en tid, hvor interessen for at dyste til vands, har været lidt gået af mode. Uden
at skulle analysere så meget på resultaterne skal det for god ordens skyld bemærkes at Ebbe Andersen ikke vandt i år. –
Tillykke Laurits.
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13
Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!

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

LIK

Din lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Pileg rdenes Entrepren¿r
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

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

ÆRØ
AUTO-CENTER

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

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

EN AFTALE ER EN AFTALE !

EBBES BÅDEBYGGERI
Kirkestræde 17 · 5960 Marstal
tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT
MARSTAL – DANMARK

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17
Middagslukket 12.30-14.00

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk
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»Dan« og »Mark« til Marstal
Dansk Forening for Rosport (DFFR) har besluttet at udstationere 2 robåde i Marstal de næste to år. Dette er en drøm,
der går i opfyldelse for os i Roafdelingen og en klap på skulderen fra de gæsteroere, som har besøgt os gennem årene.
Marstal og Ærø er jo et af Danmarks bedste rofarvande. Bådene har den seneste tid været udstationerede på Læsø og
indgår i det som DFfR kalder Ø-projektet. Bådene, der er 2årers inriggere, kaldes Dan og Mark, de er bygget i glasfiber
og har kulfiberårer. De vil blive udlejet gennem DFfR og vil
blive passet af os i Roafdelingen. Når bådenen ikke er udlejet, vil de blive benyttet af vores egne roere. Bådene kommer hertil en gang i foråret og forinden etableres der hejse
anordninger i rolokalet, så logistikken kan løses på fornuftig vis.

En herlig ro-weekend i Det sydfynske Øhav
Af NIELS KILIAN
Fredag den 7. august
Jeg tager morgenpulsen på DMI, som lover østlig vind
styrke 7 til 8 og ca. 16 grader, udsigten er stor set den samme for hele weekenden, ikke så dårligt.
Kl. 08.15 mødes vi alle i klubben, desværre er det ikke
lykkedes for vores skaffemand Bjørn Andersen at få bilplads
på Skarø færgen, vi afholder et lille skippermøde og bliver
enige om, at stuve madvarer, bagage og andet habengut i
vores både, det må så koste på vandlinien.
Kl. 09.15 lægger vi fra land. Vi har mandskab til en lille og
en stor båd, som er bemandede således: Else, Raina, John
og Erik Kromann og med vores nye langtursstyrmand Torben Bundgård ved pinden, i den lille sidder Poul Haase, Ib
og jeg selv.
Vi ror sønden om Halmø og går op i løbet mellem lille og
store Egholm med kurs mod Birkholm, hvor vi har aftalt en
kaffepause, søen er ikke så høj, så vi får en fin og tør rotur.
Vi lægger til på stranden til venstre for havnen, samtidigt
lægger Lars Jepsen og hans søde viv fra land, vi når lige at
hilse – den står nu på kaffe og koldt vand.
Vi havde snakket om et kort besøg på Drejø, men det
dropper vi. I den store båd spørger vi Erik Kromann, vores
nestor på 85 år, om han ikke kunne tænke sig at benytte sit
langtursbevis fra 1946 og styre båden. Men nej tak, Erik vil
ikke styre, han vil ro, der er i sandhed ikke meget »Mc-Donald« over ham.
Vi siger tak for kaffe og sætter kurs direkte mod Skarø –
vi holder godt fri af kysten, hvor der er mange og store
sten. Vi ror forbi havnen og kort efter sætter vi bådene på

land hvor vi skal overnatte. Det har gået noget hurtigere end
planeret, og kl. 14.00 har vi fødderne på Skarø, vi har roet
28 km.
Vi bærer vores grej op til huset, får fordelt køjerne og pakker ud. Pigerne får stillet en fin frokost an, vi smager på O.P.
som Kirsten Ø. var så venlig at give os med i morges og
med venlige tanker fra vores formand Leif Ø. som desværre
i sidste øjeblik blev forhindret i at deltage, vi slår mave alt
imens Torben Bundgård fyrer den ene vittighed af efter den
anden, han er i fin form.
Vi begiver os ud på en lille ø rundtur, og holder ind oppe
ved den velassorterede købmand, hvor vi nyder et par kolde
øller i skyggen.
Omkring kl. 18.00 begynder maverne at snakke, det må
være al den friske luft. Pigerne går igang i køkkenet – vi
mænd hjælper til i det omfang vi får lov til, den står på kylling i teriyaki med ris, det smager himmelsk. Der bliver drukket en del rødvin og noget mindre vand.
Vi har en flot aften med høj himmel, en svag østlig vind og
blot et lille vink til Torben, vinden var altså i øst. kl. ca. 23.30
siger vi god nat.
Lørdag den 8. august
Tidligt om morgenen steg jeg ud af vores lille telt, jeg skulle
tisse og hvilket syn, blot 5 m. fra vores telt stod der omkring
15 stude af racen Skotsk Højland, de sagde ikke noget, de
kiggede bare.
John er morgenmand, er oppe før kl. 07.00 og går op til
købmanden og henter frisk morgenbrød, vi får en dejlig mor-
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

H. M. ELEKTRO

Z O N E T E R A P I

Havnepladsen 20 B
5960 Marstal
Telefon 62 53 30 03

Exam. kiro- og zoneterapeut

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

RADIO & DATA BUTIKKEN

Pizzeria al Porto

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

v/ SEJLKLUBBEN

62 53 12 15

Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

Henter og bringer over hele øen!

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43
KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

09004

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 11 32
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I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN
FOUNDED 1907

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

Færgerne bringer liv til Ærø!

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

genmad ude på terrassen, en fin start på dagen og vejret er
selvfølgelig som DMI lovede.
Allerede kl. 08.50 har vi gjort rent i huset, stuvet vores habengut og kan nu sætte fra land, hvor vi med en fin medstrøm og meget lille sø imod, får en flot tur ind igennem
Svendborgsund. Os i den lille båd når lige at tage grunden
ved Iholm. Else er nu på hjemmebane og efter ca. 21/2 times
roning lægger vi på hendes foranledning til meget tæt på
Mærskgården,
Vi spiser en god frokost og får drukket en masse vand, kl.
ca. 14.00 ror vi videre og omkring Thurøbund. Hvem har vi
så pludselig til bagbord? såmænd vores kongeskib, der sejler stille og roligt ind igennem sundet.
Vores kurs er nu sat mod Rudkøbing og ude ved Grasten
kommer vi tæt på feltet i Svendborg Regattaen, hvor bl.a.
«Ebbe Bådebygger« deltager, vi så hans skib på lang afstand, Valdemars Slot har vi til styrbord, så der var masser
af positive indtryk.
Det sidste ben op mod Langelandsbroen i modstrøm
føles langt, men kl. ca. 16.30 lægger vi til ved broen ud for
Rudkøbing Roklub s klubhus, hvor vi skal overnatte, dagens
distance var på 23 km.
Bjørn Andersen tager iført kokkehue imod besætningerne
og vores formand Leif Ø. støder til lidt senere, han er lige
kommet fra Trelleborg og skal med Marstalfærgen hjem kl.
17.35. Erling fra Rudkøbing Roklub kommer også og byder
os velkomne i deres fine lokaler med bl.a. romaskiner, løbebånd osv.
Bjørn er igang i køkkenet, en stilart han mestrer til det sublime. Den står på gullasch med Bjørn s egen pasta, hjemmelavet is. Der drikkes rigeligt med rødvin, der gives meget
høje stilkarakterer til Bjørn, det hele foregår selvfølgelig
udendørs.
Kl. 20.05 vinker vi farvel og tak til Bjørn, han tager med
færgen hjem til Marstal.
Vi begynder at fordele sengepladserne og kl. ca. 23.00
går vi til ro, der snorkes igennem, sikkert derfor at Erik Kromann vækkede mig midt om natten, han ville lige sikre sig,
at jeg stemte rigtigt ved det kommende kommunevalg.

Efter et kort stop har vi nu næsen mod Marstal, hvor vi
lander kl. 13.15, dagens dosis var ca. 18 km.og igen var vejret eksemplarisk.
Der er en kæmpe velkomstkomite med bl.a. Jane , Winnie, Kirsten Ø, Birgitta, Ester, Leif Ø., Torben, Bjørn. Der er
kolde øller, kaffe, pandekager og andre kager, vi er da vist
noget forkælede.
Vi siger tak for denne gang, en fin weekend og så var det
godt at have Poul Haase med igen.

Søndag den 9. august
Vi vågner til en flot morgen, John er igen på tæerne og henter frisk morgenbrød sammen med Poul Haase, vi får morgenmad ude på terrassen allerede kl. 8.00, alle ser friske og
tilfredse ud.
Kl. 9.00 er der afgang fra Rudkøbing, Erling skal ud at ro
single sculler, så det passer med at han låser efter os, vi takker for husly og sætter kurs mod sydspidsen af Strynø.
Den store båd kommer godt fra land, men færgen driller
os i den lille båd, så vi kommer noget bagud, vi kan så se at
kursen nu er sat mod Strynø Havn, hvor der er vand, kaffe
og tissepasuse.

MARSTAL SEJLKLUB

13

STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål, at få nogle forskellige personer til at yde
et bidrag til bladet.
NORMALT STÅR DER HER: »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 tilbageblik på en historie
fra forgangne tider osv osv. – Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos. Altså frit slag!«
DENNE GANG STÅR DER: »I anledning af, at Ballonen her i marts 2010 kan fejre 25 års jubilæum bedes de udpegede skribenter diske
op med en lille redegørelse om bladets historie og tilblivelse«
I sidste nummer var det Britta Rasmussen fra Ommel, der leverede sit bidrag om sejlads med en gammel spidsgatter. Denne gang
er det familien Mortensen, også fra Ommel, der har ordet, og fortæller om en spændende sejlads til London. Næste skribent, der
bedes indsende sit bidrag til Ballonens forårsnummer, der har deadline den 20. februar er:

LEIF ROSENDAHL – MOGENS MADSEN – BENTE FUNK
(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).

London tur-retur
Af INGE

OG

CARLO MORTENSEN

Efter at have fået Stafetten overdraget,
kom der et lille problem, hvad skriver
jeg bedst om efter at have sejlet i vores
gamle båd i 35 år og have haft rigtig
mange gode ture, så turen til London
er måske en af dem vi husker bedst.
Vi har i flere år sejlet sammen med
Grethe og Helge. De sejler i deres LM.
32 og vi i vores 29 fod hjemmebyggede skib. I sommeren 2005 var vi sejlende en tur til Norge hvor vi kom til at
snakke om at det kunne være sjovt at
sejle en tur til England, og i vinteren
2006 planlagde vi turen.
Helge fandt ud af at vi kunne beholde masten på hvis vi brugte masteruten ned igennem de Hollandske
kanaler, det var jo rart at kunne sætte

lidt sejl på når vi skulle over Nordsøen
og vi mente også, at det kunne blive
en fin tur at sejle ned gennem Holland.
Så uden at lægge alt for faste planer,
ville vi gøre som vi havde lyst til og
sejle en dag af gangen.
Først i juni efter at hus og have var
tjekket lidt op, var vi klar til afgang. Vi
sejlede fra Marstal gennem slusen i
Holtenau og første stop blev for anker
i en bugt lige førend Rendsburg.
Næste morgen afg. efter Brunsbuttel
og derfra til Cuxhafen.
Nu hvor vi var kommet ud i tidevandet skulle vi jo til at sejle når vandet løb
den rigtige vej, vi satte så af kl. halv 5
næste morgen, det passede fint. Vi gik
på et tidspunkt 11 knob ud af Elben

Det er ikke hver dag man har så stort et historisk bygningsværk i sin kølvandsstribe.
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mod vores normale 6 knob, men efter
6 timer vendte strømmen igen så det
udlignede sig igen.
Vi havde en fin vind ned langs den
tyske del af de Frisiske Øer, vi kunne
holde sejl på, efter 16 timers sejlads
ank. vi til øen Borkum den sidste tyske
ø førend Holland, her løb vi i havn for
natten. Da vi var ude og gå en tur på
havnen traf vi den tyske Colin Archer
»Ella« den lå vi nabobåd til i Marstal
Havn i flere år, det var hyggeligt med
en lille snak med ham igen.
Næste dag gik vi fra Borkum til Delfziel det blæste godt, men nu var vi
kommet indenskærs så det generede
os ikke så meget.
Vi sejlede så gennem kanalerne i det
nordlige Holland til byen Lemmer som
ligger ved søen Inselmeer eller Zeudersøen som den også kaldes. Lemmer er
en hyggelig by med mange af de
gamle skibe hjemmehørende som vi
ser i Marstal om sommeren.
Igennem Zeudersøen som er delt af
en stor dæmning som vi går igennem
ved hjælp af en stor sluse havde vi fint
vejr, vi var ude og svømme og fik vasket båden, nu var det rent ferskvand
vi sejlede i.
Fra Zeudersøen blev vi sluset ind til
Amsterdam, hvor vi fandt plads i en lille
havn(Sixhaven) den lå på modsat side
byen, men vi havde cykler med og færgen over floden var gratis, så vi var
cyklende en tur rundt i Amsterdam by.
Masteruten som går igennem byen,
skal på grund af de mange broer sejles
om natten, for ikke at genere trafikken
mere end nødvendigt. Vi havde forventet en flot tur gennem byen med alt
lyset om natten, men den gik åbenbart
i udkanten af byen, hvor der var mørkt
og kedeligt. Vi var 4 både der sejlede i
konvoj gennem 11 broer og 1 sluse,
det tog 3 timer så kunne vi gå til køjs
igen.

Efter Amsterdam sejlede vi videre
sydpå gennem kanalerne, vi sejlede
gennem mange smukke byer hvor vi
næsten sejler igennem folks haver. Det
er et imponerende kanalsystem som
fungerer perfekt, broer åbner og sluserne tager os op og ned efter behov,
det er i sin tid bygget som en transportvej for varer hvad vi som lystbåde
kan nyde godt af i dag.
De fleste broer og sluser er gratis at
sejle igennem, men enkelte steder praktiserer de den gamle hyggelige skik med
at brovagten firer en træsko på en fiskestang ned til os når vi sejler igennem
broen, der skal vi så lægge et par Euro
i, jeg ved ikke om de går til brovagtens
kaffedåse eller hvad, der er ikke noget
med kvittering, men de er ham vel undt,
det er et sjovt islæt på turen.
Efter turen gennem kanalerne kom
vi ud i Vlissingen ved floden Schelde
som går op til Antwerpen i Belgien. Nu
var vi ude i tidevandet igen nu hed det
Nordsøen, vi var da alle lidt spændte
for efter at kunne sejle hver dag uden
at tænke på vejret, skulle vi nu på
Nordsøen igen.
Vi var en tur ved havnemesteren for
at få vejrudsigten til næste dag, samt
kigge på tidevandstabellen, de lovede
østlig til nordøstlig vind lidt tiltagende i
løbet af dagen, det var en fin vind for os
vi skulle næsten rent vestover, så vi besluttede os for afg. næste morgen.
Vækkeuret blev stillet til halv 4 næste
morgen, så kunne vi løbe ud med højvandet. Vi havde dog forregnet os lidt
for det lysnede ikke førend ved halv 5
tiden, så vi fik morgenkaffen i fred og ro.
Da vi kom ud satte vi kursen på
Ramsgate i England, de første par
timer kunne vi holde ned på Zeebrugge eller Ostende i Belgien, hvis
vejret ikke var til at fortsætte, men da vi
havde en fin østlig vind kunne vi bare
holde på.
Vi havde en fin tur, med strømmen
med og senere imod som forventet.
Cirka 3 timer før Ramsgate gav Helges
motor alarm, den blev for varm det
viste sig at den gav ingen kølvand, det
var impellen i kølevandspumpen der
var gået, han havde heldigvis en i reserve med så han kunne skifte den,
det var ikke så rart et job på en drønvarm motor og en båd som ligger og
ruller, men det lykkedes
Vi kom ind til Ramsgate ved 18
tiden, hvor vi som det første fik en ankomstdrink det syntes vi at vi fortjente
efter turen over Nordsøen.
Næste dag blæste det, så vi benyttede ligge dagen til at få bunkret dieselolie, den var billig her i forhold til i
Danmark ca. 5,50 pr. liter, så vi fyldte
både tank og reservedunke. Vi var så
en tur i byen for at kigge lidt og få en øl
på pubben.

Inge og Carlo Mortensens trofaste skude, der har båret dem sikkert frem gennem rigtig mange år.
Fra Ramsgate sejlede vi mod London
ca. 12 timers sejlads, men for at få
strømmen med delte vi turen i 2 trip. På
en plads der hedder Queensborough og
ligger på BB side af Themsen, ligger der
en række bøjer, hvor vi kunne ligge for
natten, et lidt kedeligt sted, men for kun
at overnatte var det udmærket.
Næste morgen da strømmen løb
indad lettede vi igen og sejlede mod
London. Themsen er lidt kedelig fra søsiden, med gamle kajer og tomme fabriksbygninger, men i udkanten af London sejler vi igennem et kæmpe spærreværk, det kan spærre Themsen af fra
byen i tilfælde af ekstremt højvande, det
er et imponerende anlæg, som jeg mener at have læst skulle have været i
brug 5-6 gange. London ligger forholdsvis lavt i forhold til vandspejlet. Vel
ank. Tower Brigde (vi kan ikke komme
længere ind på Themsen med masten
på ) lå vi i en times tid ud for St. Kathrina dock førend vandstanden passede,
så vi kunne sluses i havn, en fin havn
næsten i byens midte. Dejligt at ligge
udenfor tidevandet igen som vi fik fortalt kan have en højdeforskel på op til 9
meter mellem ebbe og flod.
Vi lå en uge i byen, hvor vi besøgte
»Cutty Sark« var på marked med antikke ting, besøgte det store krigsmuseum »Imperial War Museum«, vi var i
Greenwich hvor observatoriet ligger og
blev fotograferet med et ben på hver
side af 0 Meridianen, vi nåede lige at
komme til at sejle på vestlig længde
også. Vi havde besøg af familien medens vi lå der hvor vi tog på en tur rundt
byen på en dobbeltdækker bus, det var
en fin tur hvor vi så det hele sådan lidt
foroven. Ellers tog vi gerne en taxi når vi
skulle ud og se et eller andet, når vi var
4 mennesker var det billigere end bussen. Vi lå nabo til den berømte »Dickens

Bar« så den måtte vi også lige besøge,
bare for at drikke en øl så kunne vi da
sige at vi havde været der.
Men alt får en ende, vi måtte til at
vende næsen hjemad igen. Vi fik betalt
vores havnepenge og bestilt udslusning til næste dag, Vi skulle ud med
højvande så vi fik strømmen med os
ud af Themsen og efter en uge med
flot solskinsvejr i London fik vi nu et
kraftigt regnvejr de første par timer ud
af Themsen. Vi tog turen til Ramsgate
i et stræk, det tog 12 timer.
I Ramsgate måtte vi tage en overligger dag, der var rigeligt med vind til
turen tilbage til Holland. Næste dag var
vejret fint så der var afg. fra morgenstunden, vi var heldige med godt vejr
tilbage over Nordsøen, så klokken 9
om aftenen kunne vi fortøje udenfor
»Roompot Sluis« i Holland.
Vi havde talt om at sejle op langs
Holland kyst efter de Frisiske Øer, men
næste morgen blæste det igen, så vi
besluttede at gå tilbage gennem kanalerne igen.
Turen tilbage gennem Holland gik fint,
vi tog lidt andre kanaler på noget af
turen for ikke lige at sejle samme vej
igen. Vi gik ud i Nordsøen fra Slusen i
Lauwersoog i det nordlige Holland, til
øen Norderney som er en af de Frisiske
Øer. Her tog vi en overnatning og næste
dag gik turen til Cuxhaven, så var vi tilbage i det kendte igen og vel indenskærs. Derfra var det tilbage gennem
Elben og Kielerkanalen og så kurs på
Marstal. Vel hjemme igen kunne vi se tilbage på en god og oplevelsesrig tur.
Turens varighed 47 Dage
Passeret 180 Broer
Igennem 35 Sluser
Udsejlet distance 1228 Sm.
Motortimer 230 Timer
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2009/2010
FORÅR
◆ Lørdag 14. marts:
◆ Onsdag 01. april:
◆ Lørdag 18. april:
◆ Søndag 19. april:
◆ Søndag ?? april:
◆ Fredag 01. maj:
◆ Tirsdag 05. maj:
◆ Lørdag 30. maj:
◆ Fredag 05. juni:
◆ Lørdag 20. juni:

Kranfolkene tørner til
Optimist afd. starter
Oprydning klubhuset
Standerhejsning
Optimisttur til svømmehal
Roerne starter
Aftenkapsejlads for kølbåde
Pinsetur
Harmonikafestival i sejlklubben
ÆRØ Rundt

EFTERÅR
◆ Lørdag 22. aug:
◆ Tirsdag 22. sep:
◆ Onsdag 23. sep:
◆ Lørdag 26. sep:
◆ Lørdag 03. okt:
◆ Tirsdag 20 okt:
◆ Torsdag ??. nov:
◆ Lørdag 05. dec:
◆ Lørdag 30. jan.
◆ Lørdag 27. feb.

Optimisttur til Birkholm
Kapsejlads for kølbåde slutter
Kapsejlads for optimister slutter
Rævejagt og standerstrygning
Ever changing competition
Roerne slutter
Klubaften
Kranen rigges af
2010: SOMMERFEST
2010: Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

Roafdelingens alderspræsident Erik B Kromann, der har været en af roafdelingens trofaste støtter i mange år, og som er
»Still going strong« og efterhånden er blevet et forbillede for andre af afdelingens medlemmer, er her fotograferet under en
morgenroning den 17. september, hvor Marstal Havn var fyldt af dejlige sejlskibe. Så skulle dette billede have en slags titel
kunne det sagtens være noget med: »Maritime profiler mødes«.
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