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

Fladt vand og høj solskin; så er det sjovest at være roer! Men faktum er at ikke mindre end fem medlemmer
hver i sær har roet over 1000 km. i 2010! Roformand Leif Østlund har lovet at afholde introduktionsaftener til
foråret, så alle sejlklubsmedlemmer får muligheden for herlig motion i godt selskab.
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Snedker- og tømrerarbejde udføres...

SNEDKERMESTER
HENNING BOYE

KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

ÆRØ BRAND

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

Pantone

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

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!
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Marine
PÅHÆNGSMOTORER
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Mejeriprodukter
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Øl, vand, vin og spiritus
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ÆRØ BRAND

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

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

SR-ELECTRIC
◆ VI DÆKKER HELE ØEN ◆

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

◆ Husinstallationer
◆ Landbrug
◆ Hvidevarer

◆ Industriinstallationer
◆ Automatik og styring
◆ Brand- og tyverialarm

TLF. 6252 2000
◆ DØGNVAGT ◆
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LEDEREN – DECEMBER 2010

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN
Enten er Ballonen et månedsblad eller også går tiden bare alt for hurtigt, jeg
syntes lige jeg har skrevet, men så kommer der allerede endnu en lille reminder fra Marie om at det nu er tid igen.
Nuvel, vi fik sluttet sæsonen på traditionel vis med rævejagt den sidste
lørdag i september. Der var mange både tilmeldt jagten, og trods de ellers
dystre vejrudsigter udsendt dagen før artede vejret sig og der var tilpas vind
for sejlerne og ikke for meget for motorbåde og roere. Efter jagten var der
traditionen tro standerstrygning hvor ca. 25 var mødt op og fik en lille en til
halsen før der skulle holdes gilde i klubhuset med den medbragte mad.
Der var mødt ca. 30 op til fællesspisning med medbragt mad, og vi havde
nogle fornøjelige timer. Som vi plejer, blev der efter spisningen uddelt præmier fra både tirsdagssejladserne samt fra selve rævejagten, endvidere blev
vandrepokalen »til en der har ydet en særlig indsats« uddelt, denne gik i år
til Helge Raahauge for hans store indsats i forbindelse med udbygningen.
Om ca 30 deltagere i fællesspisningen er et passende antal, skal jeg ikke
gøre mig klog på, det er dog et faktum at antallet har varieret meget gennem tiderne, men jeg kunne godt tænke mig at der kom lidt flere, og jeg vil
sammen med bestyrelsen og festudvalget bruge lidt af den mørke tid der
venter forude til at tænke om vi skal gøre noget på en anden måde, hvis
nogen sidder inde med nogen ideer er de velkommen til at komme med
dem.
Der er startet duelighedskursus i sejlklubben, og det tyder på at blive en
succes; på kort tid var mere end 16 tilmeldt og holdet overbooket. Christian Arnold er tovholderen i underviser teamet der består af 7 yderst kompetente lærere, alle med en eller anden form for tilknytning til navigationsskolen og alle medlemmer i klubben. Det er et rigtig godt tiltag for både
medlemmer og sejlklub, en ren Win-Win situation.
I Folkeoplysningsudvalget har vi nået frem til en fordelingsnøgle af midlerne til øens foreninger, det endelige resultat finder vi først ud af når alle foreninger har søgt om tilskud. Men der er ikke tvivl om at vi står til at miste
en stor del af vores tilskud.
Sidst i oktober afholdtes »udvalgsfesten« i år udvidet med alle der havde
hjulpet til med byggeriet. Det er sejlklubbens måde at sige tak for hjælpen
til alle dem der enten tager plads i bestyrelsen eller i et af udvalgene og på
den måde yder en indsats for klubben. Festen som på det seneste er blevet afholdt hvert andet år havde i år 38 deltagere der alle havde en god
aften, den efterfølgende dag var i hvert tilfælde hård for nogen undertegnede inklusiv.
Jeg har af Torben og Winnie (Toftevænget) modtaget en sølvske med
indgraveret sejlklubstander samt teksten »1st pr. 1926« Det er jo temmelig
spændende når vi ved at sejlklubben er etableret i 1925.
Torben og Winnie har selv et bud på hvem der kan have modtaget skeen,
men er ikke sikre. Jeg vil prøve at kigge i de gamle protokoller og se om
man kan finde en historien om skeen – resultatet vil jeg så vende tilbage
med i næste nummer.
Med disse ord vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.

Den strikse redaktør...
Af MARIE KREUTER
Ja, det er jo umuligt ikke at blive ramt af en snert af dårlig samvittighed,
når jeg rundsender mails med en imaginær løftet pegefinger til de faste skribenter, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for at minde om den (igen) nært
forestående deadline. Vores sejlklub bliver drevet med stort frivilligt engagement og af ihærdige ildsjæle – og som om det ikke er nok, så plager jeg
også for indslag/artikler…
Udvalgsmiddagen – ikke formandens hovedpine selvsagt – var fuldt fortjent som tak for indsatsen i det forgangne ord. Forhåbentlig møder alle talstærkt op til den kommende generalforsamling, så indsatsen kan blive
fordelt på flere!

DEADLINE
for BALLONEN nr. 1, 2011 er:

15. februar
MARSTAL SEJLKLUB
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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 •

Z O N E T E R A P I

H. M. ELEKTRO
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!

✪✥✮✳ ✰✥✴✥✲ ✪✥✮✳✥✮
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43
KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

09004

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

Klubstandere

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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kan købes på
søfartsmuseet eller i
klubhuset.
00
PRIS: Kr.
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Færgerne bringer liv til Ærø!

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

Spækhugger DM
set fra D57 »Solstrålen«
Af LAURITS NIELSEN
Sejlklubben Sundet havde i dagene 6.8. august inviteret til DM for Spækhuggere i Svanemøllehavnen – samtidig
fejredes 40 års jubilæum for Spækhuggere.
Jeg afsejler Marstal tirsdag eftermiddag – alene, da Jørgen Grube er på
arbejde i København, og Erik Kristoffersen er på fisketur i Norge. Når igennem Smørstakken og rundt nordspidsen af Langeland inden solen går ned.
Ankrer tæt under land, får lavet lidt
varm mad, og så til køjs.
Vågner tidligt næste morgen til fint
vejr med en meget let SV vind, som
dog frisker lidt, da jeg kommer klar af
land. Sætter kursen syd om Omø og
bjærger først sejl ved Rødvig ved 19tiden om aftenen. Nogle sorte og krøllede skyer havde prøvet at indhente
mig fra Bøgestrømmen og op over,
men nåede først Rødvig 1 time efter
mig. Vejret blev nu ikke så slemt, men
nogle flotte skyformationer og regn.
Torsdag skal jeg så bare nordpå til
Svanemøllehavnen, hvor jeg ankommer midt på eftermiddagen i det fineste vejr.
Får ringet rundt til gasterne, så de
ved at jeg er ankommet. Erik Kristoffersen kommer direkte fra Norge, dog
uden fisk... Og Jørgen Grube kommer
selvfølgelig i bil. Fint, så er der lidt ekstra stuverum til vores grej. Dejligt at vi
kan mødes til et par friske dage på
vandet.

kolde, da de 4 sejladser var overstået
– moleøllet bagefter i fugtigt søtøj var
også en kølig fornøjelse. Men heldigvis var der masser af varmt vand i bruseren og den efterfølgende kombinerede jubilæums-/festmiddag blev
afholdt indendørs i klubhusets lune
restaurant...
Men nogle gode dage med masser
af sejlads og hygge! Men det er sjovere
at blive nr. 14, som var den bedste placering, end nr. 35 som vi blev i den sejlads, hvor spileren trak vores spilhåndtag op af holderen under sætning, så
vi måtte bjærge spiler og vende... Men
fik vores flyvende – og flydende –
håndtag igen, og så op med spileren
endnu en gang.
Samlet blev vi nr. 26 af 38 startende både så der er plads til lidt forbedringer endnu...
Erik og jeg vil gerne afsted mandag
morgen, når vi vågner. Men hov, vi har
jo ingen proviant ombord? Så Jørgen
Grube ringer til Gitte, og da Gitte kommer og henter Jørgen senere på aftenen bliver spækhuggeren fuldt provianteret til 2 dage i søen.
Mandag morgen kommer vi afsted
med en frisk VSV vind og stadig lidt
regn. Kan lige holde op til anduvningen
ved Bøgestrømmen, men så står den
på lidt motor og kryds igennem Bøgestrømmen. Vi kommer til Femø efter
solnedgang, og ankrer lige øst for øen.
Vågner til en dejlig solskinsmorgen

med spejlblankt vand, og sejler med
det samme – starter småt ud for motor.
Det varer dog ikke længe før storsejlet
og så spileren ryger op. Det er lidt
nemmere, når man er 2 ombord... Spileren holder vi til nord for Langeland,
holder dernæst godt ned mod Langelandsbroen efter Smørstakken. Kan
man være så heldig? Vinden går lidt
mere i øst, så kommer igennem Rudkøbing-løbet helt uden at krydse og er
i Marstal igen midt på eftermiddagen.
Rigtig dejlig sejlads den tirsdag. Og
så er man jo altid lidt sulten efter en
dag på vandet, så finder det sidste
proviant frem som Gitte så flot skaffede en søndag aften. Så efter en god
uge på vandet og maven fyldt, forlader
Erik og mig Solstrålen rigtig godt tilpas.
Det er jo også arbejdsdag i morgen
tidlig...

Fredag d. 6/8
Kl. 7 er der fælles morgenmad og madpakkesmøring samt vand og frugt til
hele dagen. Der er beregnet 4 sejladser pr. dag og det nåede vi også. Første start kl. 10 og så ind igen ved 5-6
tiden, hvor der sluttes af med moleøl
og diskussion af dagens sejladser.
Derefter er der fælles spisning kl.19 i
teltet.
Lørdag d. 7/8
Samme program... Vind er der ikke
meget af, men vi får dog afviklet 2 sejladser i løbet af dagen samt badet lidt
i Øresund. Vi nød det fine vejr og kiggede på skibstrafikken i Øresund, men
nåede dog også ind til moleøl og spisning.
Søndag d. 8/8
Var det noget helt andet vejr – dårlig
planlægning – end de foregående
dage; frisk til meget frisk vind, og regn
næsten hele tiden. Vi var godt våde og

Flotte skyformationer over Rødvig - godt, at man er nået sikker i havn!

MARSTAL SEJLKLUB
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• RO BALLONEN

Af LEIF ØSTLUND

Ro-sæsonen 2010 er slut!
Vores sidste morgenrotur blev gennemført tirsdag den 26.
oktober ved halv 8 tiden. Det var koldt, men kun en smule
vind, så forholdene var i orden for en frisk tur ud til Strandbyen og tilbage. Den bonus, man får ved at komme ned til
rolokalet i mørke og rigge båden til, er at solopgangen kan
nydes i fulde træk og stillheden i lystbådehavnen lader alle
høre styrmandens kommandoer og seneste vittigheder. Besætningen var iført varmt tøj, strikhuer og handsker, og med
svømmevestene på fra start, og de roede stille afsted på
denne sidste morgentur. Denne morgen kunne vi starte med
månen stående i vest og solen på vej op over Langeland.
Utroligt smukt!
Denne ro-sæson har været fantastisk på mange måder.
Tænk at 3 robåde var med til Sejlklubbens rævejagt og at
det for den ene lykkedes, at fange 15 ræve med så mange
points, at den kom på en tredje plads blandt samtlige deltagere.
Aldrig før har der været roet så mange kilometre blandt
roafdelingens medlemmer som i denne sæson. Mere end
13.300 km til sammenligning med sidste sæson, hvor vi
roede 8.200 km. og det var jo 1.500 km. mere end året før.

Virkelig flot! Der er kommet en større interesse for at prøve
lidt længere ture, når man nu er kommet ud på vandet.
Halmø rundt eller ud til Lisbet Kær er ikke længere noget,
der kræver de store overvejelser.
Søndag den 17. oktober var vi 2 toere, der roede til Birkholm i sæsonens smukkeste vejr, med sol og havblik hele
turen. På denne tid af året er der plads til 2 robåde inde i
Birkholm Havn, så vi behøvede ikke vade rundt i det kolde
vand for at trække bådene på land. Madpakkerne blev spist
nede ved havnen og bagefter fik vi en god gåtur rundt i Birkholm by. Deltagerne var Else, Raina, Niels, Ib, Poul og mig
selv og når nu KM-regnskabet er gjort op er det også disse
medlemmer, der har roet mest i denne sæson. Alle har roet
mere end 1.000 km og Poul Haase endog mere end 1.500
km. Dette blev fejret i forbindelse med vores klubaften i Roafdelingen den 4. november, hvor der blev overrakt en guldåre til Poul og sølv-årer til de andre 5. Så blev der skålet i
boblevand! Bagefter blev der serveret dejlig flæskesteg og
chokoladekage med is. Det sociale samvær er en vigtig del
af vores ro-aktiviteter. Nu ser vi frem til næste sæson og bliver det mon muligt at overgå årets resultater?

Ib Rasmussen, Niels Kilian, Raina Kilian, Poul Haase, Else
Boye-Hansen og Leif Østlund
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Roafdelingen på tur
til Rudkøbing
d. 3. og 4. september
Af JOHN KRISTENSEN
Forudsætningen for et ordentligt resultat er omhyggelig
planlægning, og vi planlægger altid omhyggeligt når vi skal
på tur. Vi mødtes hos Else nogle dage i forvejen og opgaverne blev fordelt. Else påtog sig at lave aftensmaden, menuen skulle stå på bøf stroganoff, derudover levering af en
hjemmelavet roulade samt stikkelsbærkompot. Anne ville
bage chokoladekage samt flutes. Vi har meget fine erfaringer med Ib’s pandekager, så han fik til opgave at bage en ½
højdemeter af disse. John ville medbringe hjemmebagte kokosmakroner. Derudover skulle der medbringes madpakker
og drikkevarer, som skulle indtages på Bukø i Lindelse Nor.
Trods betænkelig vejrudsigt fik vi det fineste sensommervejr, og vi drog af sted kl. 9.30 med tungt pakkede både og
fuld slik beholdning.
I den ene båd var besætningen: Poul Haase, Anne Folting, Raina Kilian, Else Boye og Leif Østlund
Den anden båd var bemandet med: Niels Kilian, Ib Rasmussen og Jens Naldal
John var i overtal, så han tog turen kajak.
Efter et par timers roning anduvede vi Bukø, hvor de medbragte madpakker blev fortæret og der blev taget hul på kokosmakronerne. Stævnen blev så sat mod Rudkøbing, efter
en lille rundtur i Lindelse Nor.
Vel ankommet til Rudkøbing spiste vi Anne’s fine chokoladekage, og derefter skulle der handles ind. Med baggrund
i talrige ture, har roafdelingen fået sammensat en indkøbsliste med nogle basale varer, f.eks. Kaptain Morgan rom, P.E.
Anderson snaps, øl og rødvin (i Fåborg- tidligere på året,

Bukø – og det er Jens Naldal på vej til toppen.

Raina og Else på toppen af Bukø.

Strynø Kalv på vej hjem til Marstal.

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

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

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Marstal Bageri

Din lokale samarbejdspartner

MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Din lokale samarbejdspartner

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

MED GLOBALT OVERBLIK

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand

Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33
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5970 Ærøskøbing Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

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

32MedlemMedlem
af
af
Deloitte Touche Tohmatsu

Touche Tohmatsu
Deloitte
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
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havde vi den traumatiske oplevelse, at løbe tør for både rom
og rødvin).
Efter indtagelsen af Elses fantastiske gryderet i Rudkøbing hvortil der blev serveret ris og ærter samt Anne’s hjemmebagte flutes, bestod desserten af Ib’s lækre pandekager
med fin fin stikelsbærkompot. Else havde medbragt sanghæfter og Anne havde CD’er med, men ingen afspiller. Klubben i Rudkøbing havde en afspiller, havde Poul fejlagtigt
sagt. Trods mangel på musik, blev der sunget lystigt, samtidigt med at der blev gnasket kokosmakroner. Jens var forsanger, det er tydeligt at han har en Småborgelig baggrund.
Lørdag morgen fik vi friske rundstykker, Anne ville dog
hellere have resterne af stroganoffen. På hjemturen gjorde vi
stop på Strynø. Her blev resterne af Ib’s pandekager, grundigt indsmurt i sirup, spist. Ligeledes fik vi tømt flaskerne
med rom og snaps. Vi blev enige om, at Strynø Kalv var et
passende sted at indtage Else’s roulade og drikke en kop
kaffe. Jane Haase var så hensynsfuld at modtage os i Marstal med en pose øl.
Efter en udflugt holder vi altid et evalueringsmøde, for at
finde ud af hvad som er gået godt, og hvad vi skal gøre
bedre næste gang. Der var enighed om at vi havde en god
tur, men for ikke at stå og mangle musik en anden gang, vil
vi i god tid bestille Ib til at spille. Det vil ligeledes være festligt hvis vi medbragte lidt fyrværkeri, som vi kunne fyre af
inden vi lægger os.

Ib har travlt med sirupflasken.

Til Lindelse Nor på vej hjem igen og med Strynø i baggrunden. Raina, Leif, Else, Poul og Anne (styrmand).

Rengøring af vores robåde ved hjemkomsten til Marstal. Fra
Venstre: Ib, Raina, Leif, Poul og Anne.

Klubaften i
Sejlklubbens Roafdeling

Endnu et medlem have gjort sig i en ligeledes meget fin
og rig hjemmelavet is dessert – med hindbær coulis – også
dette produkt gled vel gennem deltagernes nu udvidede spiserør. Da der ikke blev levnet må man gå ud fra at også
dette produkt havde god valør.
Efterfølgende dans – kaffe med hjemmegjorte småkager
– også disse indslag blev vel modtaget.
Alt blev, efter enhvers evne og lyst skyllet ned med et sortiment af vand, øl og vin.
Pris – ja, ikke sandt – meget rimelig.
Herefter lidt oprydning og næste morgen endelig rengøring, hvilken vi håber tilfredsstillede Mariannes krav til Sejlklubbens Elite Smiley, og at vi kan komme igen.
Nogle deltageres reaktioner dagen derpå – hvorfor lod jeg
mig ikke nøje med lidt mindre på min tallerken?

Af en deltager (navnet er kendt af redaktøren)
Den 7/10 2010 holdt roafdelingen igen en af sine populære
månedlige sammenkomster i Sejlklubbens lokaler. Medlemmer, nogle med »påhæng« og i alt 21 deltog.
Et par af afdelingens medlemmer havde tilsammen produceret en, blev det til, særdeles populær og rig lammegryde (Dunkær Slagterens lamme småkød kan anbefales) –
så selv småttærende deltagere blev godt og vel mætte. For
ikke at skulle bringe et godt og rigt produkt hjem blev alle
grundigt nødet og kogekarerne endte heldigvis tomme.
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Rævejagten 2010
Af NIS KØRNER

Det traditionelle billede, hvor bådene samles før starten skal gå.
Lørdag den 25. september vågnede
Marstal op til et aldeles pragtfuldt sensommer vejr, som der ellers ikke har
været meget af i august og september
i år – men at det faldt sammen med
dagen for sejlklubbens sæsonafslutning med den traditionelle rævejagt på
Bredningen, gjorde jo ikke noget. I år
var afviklingen af starten tilbage i hænderne på Tommy, der sidste år var
bortrejst og havde Boye Kromann som
afløser, og det kunne mærkes i præcisionen, idet alle skud gik præcist på
sekundet. Sidste år var der et mærkbart fald i deltagerantallet, men det var

heldigvis en enlig svale, idet der i år
mødte 5 sejlbåde,(samme som sidste
år) 3 robåde (sidste år ingen) og hele
34 motorbåde (mod beskedne 20 året
før) til start ved havnehullet kl. 14.00.
Ude på vandet havde de fleste en
pragtfuld tur og hyggede sig gevaldigt.
Bemærkelsesværdigt var det at robåden DAN opsamlede hele 15 flasker –
det er godt klaret. Ud af de 175 udlagte ræve blev de 165 indfanget igen,
hvorimod der sidste år, var hele 60 stk.
der slap væk. Efter hjemkomsten mellem kl. 16.00 og 17.00 blev rævene optalt i klubhuset og den endelige resul-

tatliste udarbejdet. Kl. 18.30 var der
standerstrygning og herefter aftenfest
med medbragt madkurv, som det har
været traditionen i årevis. Kl. 21.00
slog formanden på glasset og samlede
lidt op på dagens begivenheder. Michael Hansen uddelte herefter vandrepokalen til én, der har gjort en særlig
indsats i årets løb, og i år gik pokalen
til Helge Raahauge, for sin store indsats med klubhusets tilbygning. Helge
var dog ikke til stede, men har ved en
senere lejlighed fået hædersbevisningen overrakt. Præmieuddeling for rævejagten og aftenkapsejladserne tog
tidligere formand, overdommer og
æresmedlem Tommy Christensen sig
af, og knyttede adskillige muntre kommentarer til de mange præmieudleveringer.

RESULTATLISTE:
Motor Både:
25 Flasker, 330 points
»Clausen«, Kaj Clausen.
18 Flasker, 266 point
»Emma«, Nis Kørner.
7 Flasker, 106 point
»Obelix«, Henrik Claus Henriksen.
Sejlbåde:
8 Flasker. 136 point
»Nitten«, Jan Jensen.
5 Flasker, 48 point
»Stoppenålen«, Jens Kristensen.
1 Flasker, 26 point
»Pipaluk«, Mogens Madsen.
Fra Tommys nye kæmpeskib blev der serveret røde pølser til dem der kom forbi
til et lille møde.
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Den store »Ræv«:
»Emma«, Nis Kørner.

Duelighedbevis i sejlads
i Marstal Sejlklub
Af CHRISTIAN ARNOLD
Denne vinter har en ny vinteraktivitet fundet vej til Sejlklubbens ellers så vinterkolde og mørke lokaler. Tirsdage mellem
kl. 18.30 og 21.15 sidder 17 håbefulde elever og hygger sig
med søkort, lineal, passer og Duelighedsbogen. Kurset er
blevet søsat på baggrund af et par samtaler, og senere
møder, i en lille initiativgruppe, bestående af en gruppe
medlemmer fra sejlklubben. Vi blev hurtige enige om at det
ville være et aktiv for Marstal Sejlklub at kunne tilbyde
duelighedsbevisundervisning, som et tilbud til ikke kun klubbens medlemmer, men også til medlemmer i øens andre
sejlklubber. Kurset er dog ikke helt gratis, der betales 800,kr. for at deltage, og hertil kommer at der skal købes materialer for yderligere ca. 800,-. Til sidst skal der betales et
gebyr for selve prøven.
Der blev i første omgang annonceret her i Ballonen, hvor
de første tilmeldinger kom i hus, og efter en lille annonce i
ugeavisen, nåede vi op på et fuldt hold. En del har desværre
Dyb koncentration.
henvendt sig forgæves, dels fordi ugedagen ikke passede,
og dels fordi vi var nødt at begrænse antallet af pladser på
holdet, af hensyn til indlæringen. Undervisningen forestås stor flåde af fritidsfartøjer hvor der ikke er foreskrevet at føaf: Leif Rosendahl, Christian Arnold, Jan Møller Jensen, Ole reren skal have nogen form for bevis. Til trods for dette er
Wej Petersen, Nis Kørner, Jesper Andreassen, Michael Han- der et stort antal fritidssejlere der har et duelighedsbevis –
sen og Mikkel Badstue. I alt repræsenterer lærerholdet i det kan f.eks. bruges til at få lavere præmie på bådforsikringen,
og er foreskrevet hvis man senere hen får lyst til at få
omegnen af 100 års maritim undervisningserfaring
sam- !
NY annonce – tilstørrelse
side
et kanalbevis til eksempelvis de tyske floder.
men, ret imponerende!
God vinter til alle!
De enkelte undervisere skiftes til at forestå undervisningen, således at der hver aften er sat to undervisere på programmet, så der skulle være kræfter nok til at nå rundt og
hjælpe alle elever. Samtidig giver det også lidt luft i skemaet,
Overvejer du ny
i tilfælde af sygdom og andre forhindringer.
Undervisningen består af et teoretisk pensum og et mindre praktisk pensum der dækker en del discipliner, som alle
ny inden/udenbordsmotor ?
gerne tilsammen skulle sikre at eleverne for en god, bred Overvejer du
Køb den LOKALT
viden, der gør at alle sikkert kan planlægge og udføre enKøb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
ved autoriseret forhandler
sikker sejlads i ethvert område. Der undervises i grundlæg________________________________________________
gende navigation, afdrift, strøm, misvisning, deviation, kurser, linealer, passere, distancer, positioner, bredder, længder,
motor, sikkerhed, brand, bøjer, søvejsregler, lanterner, mand
over bord, knob og stik (…glemte jeg mon noget?…)
Undervisningen er tilrettelagt således at alle elever skulle
være rustet til at kunne bestå duelighedsprøven til foråret.
Duelighedsprøven består af en teoretisk prøve delt i en
________________________________________________
skriftlig og mundtlig del, hvor der mest arbejdes med søkort
og søvejsregler, samt en praktisk prøve, med sejlads i en
givet båd. Det skal for en god ordens skyld nævnes at man
ikke behøver gå til prøven, hvis man ikke har lyst. Man kan
sagtens deltage i undervisningen alligevel.
Duelighedsbeviset er foreskrevet når man sejler i fritidsfartøjer med en bruttotonnage over 20, samt ved sejlads
med speedbåde (speedbådskortet kan også bruges). Man
kan derfor sige at der ifølge de danske regler er en meget

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?

________________________________________________

STØT VORE ANNONCØRER
– de støtter os!

MARSTAL SEJLKLUB
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Aftenkapsejlads
– afslutning d. 21. september

Af NIS KØRNER

Af MARIE KREUTER

Fredag den 29. oktober havde sejlklubben inviteret alle bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer, og ikke mindst
alle der havde deltaget i bygningen af
vores nye lokale, til middag i klubhuset. Marianne og andre fra festudvalget havde planlagt menuen, der bestod af en forret med marinerede rejer,
en hovedret med grillstegt oksefilet efterfulgt af en isdessert. Cirka 40 havde
takket ja til tilbuddet, og blev ved 18tiden budt velkommen af formand Michael og budt på en velkomst drink,
der blev indtaget i vores halvrunde
stolthed af en velfærdsknast, medens
bordene var dækket i den gamle sal.
Formand Michael og næstformand Nis
havde, i lighed med for 2 år siden, påtaget sig at grillstege to oksefileter på
hver ca. 6 kg. og ligesom sidst lykkedes det til punkt og prikke. Det blev en
meget vellykket middag, hvor alle hyggede sig og nød den gode mad. Michael overrakte Helge Raahauge den
pokal han blev tildelt ved Rævejagt festen, men da Helge ikke var til stede
sidst, blev den overrakt endnu engang,
og Helge blev meget glad for hædersbevisningen. Der var også tale af æresmedlemmet Tommy, der roste den
måde byggeriet var gået på. Efter middagen var der kaffe og kanonjakker, så
der blev ikke sparet på noget; men alle
deltagere havde også i høj grad fortjent
at blive forkælet lidt, for al det frivillige
arbejde der bliver gjort for klubben.

Der var efter sommerpausen planlagt
syv sejladser i august og september –
desværre var vejrguderne af en anden
mening og hele to sejladser måtte aflyses grundet kraftig vind.
Tirsdag d. 21. september var det så
tid for sæsonens sidste sejlads og vinden var let og velegnet til kapsejlads.
Det kunne jeg ved selvsyn konstatere
fra Marstal-færgen… Netop den uge
pendlede jeg i forbindelse med et kursus i Rantzausminde, så måtte desværre nøjes med at følge starten fra
soldækket.
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dnf = Ikke fuldført
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Party-formand Marianne og sekretær
Boye i seriøs debat om næste sæson.

Resultat af Aften

Point

dns 20,0

I det hele taget har det, fra et personligt synspunkt, været en lidt uheldig sæson eftersom jeg har været
arbejdsramt hele sensommeren og
dermed ikke haft lejlighed til at deltage
i en eneste af sejladserne efter sommerpausen. Det blev så i stedet trygt
overladt til co-driver Søren Vestergård,
som sluttede af med en 3. plads, hvilket også resulterede i en samlet 3.
plads for sæson 2010.
Hele forsommeren havde det ellers
tegnet til en samlet 1. plads og jeg
havde allerede sat forventningerne op

Folkebåd - Peter Hviid Josephsen

Point

Folkebåd - Ebbe Andersen

Hjælperfest
i sejlklubben

efter, at få flyttet ved den efterhånden
rutinemæssige fordeling af placeringerne, men nej…
Til gengæld er jeg glad for 3. præmien; en fin bådshage, der allerede har
gjort gavn – den er virkelig rar at have,
når man ikke har en motor. Og sikkert
også billigere i drift…
Og jeg var også rigtig glad for, at
have mulighed for at deltage i den traditionelle afslutningsmiddag samme
aften. Der blev, også ganske traditionelt, serveret skipperlabskovs – lækkert anrettet af Marianne og hendes
hjælpere, truet med revanche til næste
år, drukket øl og selvfølgelig hygget i
klubhuset.
Selve præmieoverrækkelsen foregik
den følgende weekend i forbindelse med
Rævejagten og standerstrygningen.
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nkapsejladser i Marstal Sejlklub - 2010

dns

dns

dns

Dato

Bem.

04-05-2010 Ingen

5

10,0

9

15,0

7

13,0

10

16,0

dns

dns

dns

11,7 dns

4

8,0

9

15,0

5

10,0

dns

20,0

dns

dns

11

17,0

4

8,0

dns

3

5,7

11

17,0

dns

8

14,0

9

15,0

dns

20,0

10

16,0

11,7

3

5,7

8

14,0

5

10,0

12

18,0

dns

14

20,0

11

17,0

dns

20,0

13

19,0

5,7

4

8,0

8

14,0

2

3,0

12

18,0

dns

20,0

13

19,0

7

13,0

dns

20,0

dns

9

15,0

1

0,0

8

14,0

dns

20,0

10

16,0

4

8,0

dns

20,0

dns

20,0

22-06-2010 Ingen

dns 20,0 dns

20,0

6

11,7

2

3,0

5

10,0

dns

dnf

20,0

dns

20,0

dns

20,0

29-06-2010 Ingen

dns

dns 20,0 dns

20,0

7

dns

3

5,7

dns

9

15,0

dns

20,0

dns

20,0

10-08-2010 Ingen

dns

dns 20,0 dns

20,0

1

dns

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

17-08-2010 Ingen

15,0 dns

20,0

7

dns

5

10,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

11

17,0

31-08-2010 Ingen

20,0 dns 20,0 dns

20,0

3

5,7

dns

20,0 dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

dns

20,0

14-09-2010 Ingen

8,0

20,0

1

0,0

dns

20,0

20,0

dns

20,0

8

14,0

9

15,0

5

10,0

21-09-2010 Ingen

11-05-2010 Ingen
18-05-2010 Ingen
25-05-2010 Aflyst

dns

dns

4

8,0

01-06-2010 Ingen
08-06-2010 Ingen
15-06-2010 Ingen

Juli

0,0

Sommerpause

24-08-2010 Aflyst
8

14,0

9

07-09-2010 Aflyst
dns
4

dns 20,0 dns

dns

110,8

148,4

177,0

54,1

145,7

148,7

185,0

162,0

195,0

179,0

6

10

14

2

9

11

16

12

17

15

Resume.
Antal deltagere: 17 både. - Flest deltagere på en sejlads
den 08.06.2010 (14)
dns/dnf/dsq værdi er beregnet (14+6) = 20 pt.
3 fratrækkere i.h.t. sejladsbest. 2010
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• OPTIMIST BALLONEN

Af Elisabet Kristensen

Vores sejlere markerede sig
udenøs i 2010
Af Jens Kristensen
En del af klubbens unge sejlere har i
løbet af sæsonen deltaget i udenøs
stævner. Det er blevet til nogle rigtig
gode ture for såvel unger som for os
forældre.
Ungerne har sejlet og hygget sig
med hverandre, og har fået mange
gode venner fra andre klubber som de
igen møder til stævne efter stævne.
Og vi forældre, ja vi kan også finde
ud af at hygge os. Vi følger ungerne på
banerne og servicerer dem fra ledsagerbåde med lækkerier og velmente
råd mellem sejladserne.
Efter ofte nogle lange dage på vandet fortsætter ungerne uanfægtet med
surfbrætter, kajakker, mv. og dagen
sluttes gerne med grillaftener, hvor vi
Ærøboer altid møder op, og også sørger for, at grillen er slukket, inden vi
forlader stedet.
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15.-16. maj
– Winner Cup i Faaborg
Årets første stævne blev afholdt i bidende kulde, blæst og regnvejr i Faaborg, mens ungerne var på vandet, og
klarede sig bravt.
Det var Michelle’s og Maja’s første
udenøs stævne, og vi var imponerede
af deres gå-på mod.
Resultaterne kan vi være stolte af:
Optimist, C-klassen (21 deltagere):
Michelle 11. plads
Maja
19. plads
Optimist, B-klassen (18 deltagere):
Frederik
3. plads
Oskar
5. plads
Andreas 6. plads
Theis
10. plads
Zoom 8 (4 deltagere):
Petra
3. plads

22.-23. maj
– SailExtreme I Kerteminde
Et gigantisk stævne, nordens største,
hvor alle de populæreste bådklasser
var repræsenteret, og med deltagere
fra hele verden.
Der var alt i alt 660 både og 750 sejlere. Det var simpelt hen en fantastisk
oplevelse for os at være deltager i, og
som vi sent vil glemme. Vejret var godt
om lørdagen, men med noget blæsevejr om søndagen, hvor B-klassen og
Sølvfeltet blev aflyst midt i 2. sejlads.
Oskar fik en suveræn debut i Sølvfeltet, hvor han imponerende sluttede
på en samlet 2. plads. Frederik havde
også debut i Sølvfeltet, men satte en
mulig god placering til, da han i lørdagens sidste sejlads observerede en
stenbider i vandet, og som fik ham til
at glemme alt om sejladsen, og kastede sig i vandet efter fisken. Vel ombord med fangsten i optimisten igen,
opgav han videre deltagelse, og returnerede glædestrålende til vores forældrebåd. Som forældre havde man
svært ved at finde en passende gri-

masse, men fisken blev grillet om aftenen og smagte i øvrigt godt.
Men til resultaterne:
Optimist, C-klassen (49 deltagere):
Michelle 39. plads
Maja
46. plads
Optimist, B-klassen (68 deltagere):
Andreas 38. plads
Theis
47. plads
Sølvfeltet, (20 deltagere):
Oskar
2. plads
Frederik
9. plads
Zoom 8 (10 deltagere):
Petra
7. plads
4.-5. september
– Sydbank Cup på Thurø
Stævnet blev afviklet i fremragende let
sensommervejr på Lunkebugten, og vi
forældre nød dagene på vandet. Mikkel var med udenøs for første gang,
sprang C-klassen over, og klarede sig
rigtig flot i B-klassen. Stævnet var samtidig afvikling af årets fynsmesterskab,
og Frede sejlede røven ud af bukserne,
og vandt i suveræn stil stævnet og titlen. Stolt var faren.
Optimist, B-klassen (18 deltagere):
Frederik
1. plads
Theis
5. plads
Andreas 11. plads
Mikkel
13. plads
Zoom 8 (10 deltagere):
Petra
7. plads
18.-19. september
– Sparekasse Cup i Rantzausminde
Der varsledes et voldsomt vejr, og de
fleste af os opgav at tage af sted, men
Theis var opsat og tog af sted, og sikrede sig en flot 2. plads ud af fem, stort
tillykke.
25.-26. september – Opti A Cup
i Sønderborg
Mens vores øvrige sejlere syntes at
være ved at være mættet, fortsatte
Theis opstemt af foregående weekends flotte resultat og med en ambition om at blive verdensmester i
matchrace. Han drog sammen med sin
mor i camplet til Sønderborg. Theis
sluttede sæsonen af i Sølvfeltet, og fik
en flot 5. plads ud af 11 deltagere.
Med mange gode minder i erindring fra
denne og tidligere sæsoner er det mit
håb, at ungerne har mod og lyst på at
tage os med ud på nye oplevelser i det
kommende år. Vi skal love jer, at vi skal
opvarte jer mellem sejladserne med
varm chokolade, tarteletter, pizzasnegle og hvad I ellers må fordre, bare
I vil tage os med. Også til jer unger,
som står på spring, tag med os, I vil
ikke fortryde.

Rævejagt, Forældrekapsejlads,
klubmesterskab, 22. sept. 2010
Af ELISABET KRISTENSEN
Rævejagt
På traditionel vis gik starten på Rævejagten for Optimist og Juniorsejlere kl.
16.30. Det hele foregik inde i det »lille«
hav, hvor vi forinden havde smidt en
masse flasker og træklodser ud.
C+B sejlere skulle »fange« træklodserne og det gjaldt om at få flest. Bare
det at få jollen til at makke ret, var
svært for mange af de helt nye sejlere.
Men det gik da godt alligevel og vinden var passende for dem.
A sejlere + Ungdom skulle »fange« flasker med point i. Her gælder reglen, at
det ikke er antal flasker det gælder,
men antal point.
C+B sejlere blev vundet af.
RASMUS KJELDGAARD med 21 klodser, nr. 2 blev Sille De Magos Holst
med 10 klodser.
A sejlere + Ungdom blev vundet af.
FREDERIK KRISTENSEN med 93
point, efterfulgt af Petra Jørs med 89
point.
Stort tillykke med det!
Forældrekapsejlads
Vi lavede forældre kapsejlads i det
»lille« hav kl. 17.30 – sejladsen, som
ungerne blev snydt for på Birkholm.
Det var bare det vi havde glemt, at
vandet var noget koldere nu end i august, men vi havde jo lovet det – så!
Vi var vel omkring 7-8 modige forældre, som tog os sammen. Dog var
betingelsen, at ungerne ikke måtte
smide/vælte os ud af jollerne ude på
vandet. Kun inde ved broen og med
dem, der turde.
Jeg blev desværre ikke spurgt, for
de sagde, at lederne ikke havde noget
valg, så jeg blev smidt i vandet med al
tøjet på. Jeg si’r jer; det var klamt! Nå,
men jeg overlevede efter et dejligt
varmt bad.
Vi sejlede 2 sejladser, som ungerne
styrede (de snød også…). De var endda så frække at diske mig i en af sejladserne. ØV! Det endte med at Thea
de Magos Jensen vandt.
Stort tillykke til hende!
Præmieoverrækkelse
Så kom vi til præmieoverrækkelserne
for Rævejagten og Klubmesterskabet
inde i selve sejlklubben kl. 18.30.
C sejlerne har kun haft 3 sejladser,
men nok til at afvikle kapsejladsen.

1.-pladsen gik til Rasmus med 5 point
2.-pladsen gik til Jakob med 10 point
3.-pladsen gik til Asmus med 18 point
B sejlerne har sejlet 8 sejladser med
1 fratrækker
1.-pladsen gik til Maja med 10 point
2.-pladsen gik til Rasmus med 12 point
3.-pladsen gik til Magnus med 22 point
A sejlerne har sejlet 10 sejladser med
2 fratrækkere
1.-pladsen gik til Theis med 10 point
2.-pladsen gik til Frederik med 12 point
3.-pladsen gik til Andreas med 22 point
Efter endt præmieoverrækkelser hyggede vi os med medbragt mad til en
fælles »buffet«, som vi lavede i stedet
for at købe pizza. Vi havde hver især
mad med til det antal personer vi var +
2 ekstra. Vi købte sodavand og øl af
Sejlklubben. Det var rigtig hyggeligt og
noget vi bestemt vil gøre igen.
Det var også slut på sæsonen for C
sejler, men erfarne B, A og Ungdomssejlere fortsætter lidt endnu med at
vintertræne. Sidste sejlads for dem er
onsdag den 27. oktober, da broen skal
op den 28. oktober. De ville ellers
gerne have fortsat med at vintertræne,
da de fleste af deres konkurrenter gør
det.
Vi satser meget på, at de kommer
på vandet i marts 2011.
Vi laver et klubarrangement 24. november, hvor vi har fået Karsten Hermansen til at komme og underholde os
fra 17.30-18.15. Dernæst har vi hyggeligt samvær med medbragt mad til en
fælles »buffet« igen. Arrangementet
forventes slut ved 20 tiden.
Tak til alle for en hyggelig sæson.

Læs Ærø Ugeavis
på nettet!
Avisen opdateres
hver tirsdag kl. 12.00.

– også når du er væk fra øen –

www.aeroeugeavis.dk
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Ærømesterskabet - Birkholm
14.-15. august 2010
Af ELISABET KRISTENSEN
Så kom vi igen til årets højdepunkt i
Marstal Sejlklubs Optimist/junior-afdeling. På traditionel vis skulle optimistsejlerne i denne weekend vise, hvem
der er Ærøs bedste sejler i forskellige
felter.
Det har været holdt siden 1973 – har
vi lige gættet på – så det er lidt sjovt, at
vi endnu har gang i det.
20 optimistsejlere mødte forventningsfulde op med deres forældre og
søskende i sejlklubben lørdag den 14.
august kl. 8.00 i regnvejr, men stadig
håbfulde, for vi er jo trods alt »optimister«.
Vi riggede joller til og pakkede al
vores grej fordelt på alle de både/ følgebåde, som skulle med derover. I alt
var vi 54 individer afsted.
På traditionsvis plejer optimisterne,
at sejle fra Marstal til Birkholm i et
distanceløb, og i år valgte vi, at de
skulle sejle derover som holdsejlads i
en blanding af nye og gamle sejlere.
Det gjaldt så om at komme først derover med flest mulige sejlere.
Starten gik ca. 9.30 i silende regn,
og flere af de nye havde allerede på
forhånd opgivet at sejle. Der var dog
3-4 seje sejlere, som gennemførte turen, der varede næsten 4 timer.
Vi spiste vores medbragte madpakker over middag og fik dejlig kagemand til eftermiddagshyggen – sponseret af Marstalbageren.
Vi gennemførte en del sejladser i A
og B feltet samme eftermiddag. Det
blæste for meget til, at C sejlerne kunne sejle, så de legede og hyggede sig
inde på land i stedet.
Vi skulle have grillet nede på havnen, men på grund af regn måtte vi
spise i forsamlingshuset – det stod
Thea og Per for og vi fik pitabrød med
2 slags kød og diverse tilbehør til. Det
smagte rigtig dejligt.
Efter maden gik vi ned til stranden,
hvor der var bål med snobrød og dejlig underholdning af Birgers harmonikaspil.
Søndag morgen stod vi op til lidt
bedre vejr. For lidt vind til A sejlerne
efter deres mening, men perfekt til
C og B sejlerne. Vi fik afviklet de sejladser, vi havde ønsket, så det var perfekt.
Vi lavede til sidst en matchrace i
Zoom 8. Da vi kun har en sejler i Zoom
8 (Petra Jørs), valgte vi også, at der
skulle være noget for hende. Vi lavede
så en dyst mellem hende og alle A sejlerne.
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Forældrekapsejladsen, som ellers er
et stort hit for ungerne, blev aflyst pga.
for lidt vind og manglende tid.
Det er ellers årets højdepunkt for ungerne, da de laver en bane og styrer
kapsejladsen, som er vildt morsom.
Mange forældre har aldrig siddet i en
optimistjolle før, så I kan selv tænke,
hvor komisk det ser ud. Det mest sjove
for børnene (ikke for os…), er at traditionen også foreskriver, at alle forældre, som ikke selv vælter, bliver væltet
af alle optimistsejlerne. Ingen kommer
tørre ind.
Denne tradition har vi rykket til vores
»Rævejagt« og kåring af klubmesterskabet til september. Der er vandet
bare endnu koldere, men nu har vi
lovet det!
Efter frokost var der præmieoverrækkelser, med sponsorerede gaver
fra Danske Bank, Rise Sparekasse,
Nordea, Søfartsmuseet og Smageriet.
Resultatlisten fra kapsejladserne ser
sådan ud:
C-sejlere. (3 af 9 tilmeldte sejlede)
Der blev sejlet 10 sejladser med 2
fratrækkere.
1.-plads med 7 point
Rasmus Kjeldgaard, Marstal
2.-plads med 10 point
Sille De Magos Holst, Marstal
3.-plads med 10 point
Steen Riis Bækmark, Marstal

Trængsel ved mærket.
6.-plads med 42 point
Mikkel Henriksen, Marstal
7.-plads med 52 point
Aksel De Magos Holst, Marstal.
Efter præmieoverrækkelser, hvor der
var medaljer til alle, og vandrepokalen
blev videregivet fra sidste års vinder til
2010 vinderen i de forskellige felter,
blev der råbt »han/hun« skal i vandet.
Dvs. at den der vinder guldet, skal i
vandet med alt tøjet på. Dette ser de
også altid frem til.
Da dette var vel overstået, gik det
hjemad med jollerne på slæb. Vi var
hjemme ved ca 17.00 tiden, godt trætte alle mand efter en hyggelig weekend
sammen med hele familien.
Vi har allerede booket forsamlingshuset til den samme weekend i 2011,
så sæt allerede et kryds i kalenderen
nu. Første weekend efter skolestart.
Tusind tak til alle forældre for jeres
hjælp og tak til alle, der har sponsoreret gaver.

B-sejlere. (3 af 4 tilmeldte sejlede)
Der blev sejlet 10 sejladser med 2
fratrækkere.
1.-plads med 12 point
Maja Fly, Søby
2.-plads med 18 point
Rasmus Ibsen, Søby
3.-plads med 19 point
Magnus Kristensen, Olde
A-sejlere (7 af 7 tilmeldte sejlede)
Der blev sejlet 10 sejladser med 2
fratrækkere.
1.-plads med 13 point
Frederik Kristensen, Marstal
2.-plads med 17 point
Theis Madsen, Marstal
3.-plads med 19 point
Oskar B. Kristensen, Ærøskøbing
4.-plads med 21 point
Andreas Rosendahl, Marstal
5.-plads med 41 point
Michelle Fly, Søby

Sølvvinderen i A-feltet, Theis Madsen.

Optagning af både - onsdag den 6. oktober
Af MARIE KREUTER
Allerførst i oktober er jo næsten for tidligt, at komme på land.
Men til gengæld nærmede både efteråret og næste udmønstring sig med hastige skridt, så det var ingen vej uden om;
jeg måtte have 806’eren på land.
Her i Marstal er det heldigvis en ganske enkel proces, og
for en københavner-pige som mig er det jo en sand fornøjelse, at opleve hvor effektivt og fleksibelt systemet fungerer; der bliver hængt lister op i masteskuret, og så skriver
man sig på til optagning på fastlagte tider enten onsdage
eller lørdage. Den pågældende dag havde seks bådejere
skrevet sig på listen.

• KORT NYT

Optagning foregår i den rækkefølge man har skrevet sig
på, og princippet er at alle hjælper hinanden med at sejle
bådene til, rigge stropper til, flytte rundt på kranen og finde
bådvogne frem – alt sammen under kyndig vejledning af
vores dygtige og kompetente plads- og kranfolk. Så efter
et par timer var alle bådene kommet på land og vi kunne
nyde en fyraftensøl med god samvittighed.
Man har i sandhed formået at bevaret de oprindelige foreningsprincipper – og som bonus kan den endog ganske
hæderlige pris nævnes!

Af MARIE KREUTER

Flisebelægning i masteteltet
Så er flisebelægningen i masteteltet næsten færdig!
Resultatet er blevet rigtig godt og igen har sejlklubben
fået løst et udestående takket være dygtig, energisk – og
frivillig – arbejdskraft.
Der mangler dog den sidste finish, så man kan stadig nå
at være med. Kontakt formanden og han vil etablere kontakt
til »arbejdslederne«.
Henover vinteren skal der så laves reoler til pladsbesparende opbevaring af bl.a. optimistjoller.

Softwaresponsor
I forbindelse med nedbrud på webmasters PC, har der
været brug for anskaffelse af ny software.
En henvendelse til Ærø IT Kirkestræde 20 i Marstal, ved
Frank Thorsted, resulterede i et sponsorat til en værdi af
kr. 3500, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for.
En god måde at belønne sponsorer er naturligvis at støtte
dem med handel, så de fortsat har råd til at støtte sejlklubben.

Bestyrelsesmøde d. 18. november
Redaktøren har den fornøjelse at blive inviteret med til bestyrelsesmøder for bedre, at kunne holde sig orienteret.
Første punkt var fastsættelse af datoer for 2011 aktiviteterne – nogle afstedkom lidt diskussion, andre såsom pinseturen – blev vedtaget enstemigt...
Derefter fulgte debat om bl.a. udlejning af klubhuset,
kranfaciliteter, Ylva-klubbens ønske om at afholde DM i Marstal til august, mulig vintersejlads for Optimister og introduktionsarrangementer i ro-afdelingen.
Den forestående generalforsamling, hvor fem bestyrelsesmedlemmer er på valg, blev selvfølgelig også drøftet –
hermed en opfording til at stille op!

Nytårsfrokost d. 29. januar
Sejlklubben og festudvalget vil forsøge at binde an med et
nyt arrangement; en nytårsfrokost (Nytårskur? Nytårstaffel?
Ja, kært barn har mange navne).
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og lad os mødes til en
hyggelig eftermiddag! Nærmere detaljer følger senere.

Efter en rigtig god juli måned med sejlads i Lillebælt og
Storebælt med det gode skib »Monsun«, var sidste havn
Søby. Her bød august velkommen med denne pragtfulde
solnedgang.
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■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■

STAFETTEN

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

Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet »Stafetten«, med
det formål, at få nogle forskellige personer
til at yde et bidrag til bladet.
Hvad man vil skrive om er helt op til én selv
– det er frit slag.
Det kan være tur- og rejseberetninger – nye
såvel som gamle, betragtninger vedrørende sejlklubben, og dens fortid/fremtid,
oplevelser på havneområdet, sømandshistorier, spændende kapsejladser, gør-detselv projekter på båden eller noget helt
andet så længe det holder sig indenfor
emnet sejlads/sejlklub. Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne.

ANNA GROTH GRUBE
Anna er en særdeles aktiv og dygtig sejlerpige med en fortid i sejlklubbens Optimist- og juniorafdeling – faktisk figurerede hun allerede i 1998 som forsidepige i Ballonen!
Siden er Anna flyttet til hovedstaden i studie øjemed og nærmer
sig afslutningen på geofysik studiet på Københavns Universitet. Fritiden bruges – udover kapsejlads på Øresund – på studiejob hos
TV2 vejret, så måske vi snart får en vejrpige med ærøske aner?

I dette nummer følger vi Inge og Keld nordover gennem de europæiske flodveje. Første del af beretningen kan læses i Ballonen
nr. 3.
(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).

Keld på floden (Del 2)
Af INGE OG KELD JENSEN
6. juli – her er meget varmt nu, så vi bliver enige om at tage nordpå igen. Sejlads op af Rhone skal planlægges, da
der er langt imellem havnene og ikke
alle havne har tankanlæg, så vi får fyldt
tanken helt op i Avignon. Heldigvis for
os var strømmen i Rhone mindre end
normalt for årstiden og turen tilbage
mod Lyon, gik uden de store problemer. Dog var vandpumpen begyndt
at dryppe igen. Vi anløb de samme
havne, som på turen ned, plus et
par ekstra. I les-Roches-de-Condrieu
mødte vi en sejler fra Ærøskøbing (det
var ham, der havde oplevet Rhone fra
sin værste side). Vi fik en snak og en øl
i deres båd.
I Vivienne, den sidste by vi anløb før
Lyon, mødtes vi igen med vores søn,
svigerdatter og børnebørnene, der nu
var på vej hjem til Danmark.
Efter slusen i Lyon, svingede vi ind
på Saone og fortsatte til Trévoux. Bådebroen var fuldt optaget, men vi fik
lov at ligge uden på en tysk båd, som
vi havde mødt tidligere på vejen ned.
Her mødte vi også Thomas og Margaretha igen. Hyggeligt gensyn. Bastilledagen i Frankrig fejres normalt den 14.
juli og dagen afsluttes med et stort

festfyrværkeri, men i Trévoux afholdes
fyrværkeriet om aftenen før Bastilledagen. Vi sad i båden på første parket
og nød det flotte skue. Også næste
dag oplevede vi Bastille-dagen, denne
gang i Montmerle-sur-Saone, hvor der

også var festfyrværkeri og flot musik
på broen over floden.
Da vi lagde til i Macon, købte jeg
en ny pakning til vandpumpen, som
jeg senere udskiftede, da vi ankom til
Chalon-sur-Saone. Om aftenen brød et

Hæveværket ved Arzwiller.
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kraftigt uvejr løs over os. Her var det
naturens eget festfyrværkeri, der i over
1 time oplyste nattehimlen med det
ene lyn efter det andet. Vi fik en kop
tordenkaffe med tilbehør. Efter 3 dage
i Chalon-sur-Saone fortsætter vi mod
St. Jean-de-losne, den sidste by før vi
forlader floden Saone og bliver sluset
ind på Canal du Rhone au Rhine. Efter
en måned på de store floder, slapper
vi nu af på den stille kanal. Langsomt
glider vi gennem vandet, medens vi
hører motorens brummen under dørken.
Dole er den første by vi kommer til.
Vi bliver her et par dage. En meget
smuk by med små kanaler og et væld
af flotte blomster overalt. Byens mest
kendte bysbarn er kemikeren og bakteriologen Louis Pasteur (1822-95).
22. juli ankommer vi til Besancon
om eftermiddagen. En lille hyggelig
havn for enden af en nedlagt sluse.
Floden le Doubs omkranser byen på
tre sider og på den fjerde side er der
lavet en tunnel på 388 m gennem den
118 m høje klippe, hvor Citadel Vauban
ligger. Herfra er der en storslået udsigt
over byen og floden. Citadellet blev
bygget i 1600-tallet og bliver i dag
brugt til museer, mini-zoo, akvarium,

Specielt fartøj ved Lützelbourg.
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insektarium og meget mere. Her var
også en dejlig restaurant, hvor vi spiste middag (coq au vin). Frankrigs
store forfatter Victor Hugo er født i Besancon.
27. juli er vi i Montbeliard. Her ligger
Peugeot-fabrikken med et stort museum, som vi ville se. Alle Peugeots bilmodeller var udstillet, lige fra den første
og til i dag. Besøget, der varede et par
timer, sluttede med en køretur i en
gammel veteranbil. Vi kunne vælge
mellem en Peugeot 404 fra 1970 (sådan én har vi selv haft) eller én fra 1936.
Vi valgte den sidste. Om eftermiddagen
ankom min bror og svigerinde med
deres hund Samson. De skulle overnatte hos os, inden de skulle videre til
Sydfrankrig. I dagens anledning skulle
vi have grillstegte kylinger. Det havde vi
fået mange gange på turen og kan
varmt anbefales. En stor nystegt grillkylling, direkte fra grillen, kan købes
næsten overalt i Frankrig.
På strækningen fra Montbeliard til
Mulhouse blev sluserne betjent af slusepersonale. To unge piger på knallerter fulgte os de første 13 sluser og
sørgede for at sluserne var klar, når vi
nåede frem. Ren luksus. Blev i Mulhouse et par dage. På vej ud gennem

industrihavnen i Mulhouse med ca. 10
km/t blev vi kaldt op på VHF’en. Man
bad os passere langsomt forbi. Lidt
længere fremme så vi en kran i færd
med at hale en personbil op af havnen.
Havnen i Niffer ligger lidt øde, herfra
er der kun 20 km til Basel. Vi blev til
næste dag, hvor vi skulle ud på Rhinen
og videre mod Strasbourg, en strækning på ca. 110 km. Undervejs overnattede vi i Yachtclub Lahr på den
tyske side af Rhinen, hvor vi satte cyklerne i land og kørte ind til byen efter
kager til eftermiddagskaffen.
Strasbourg er en dejlig by, især kvarteret omkring »Petite France«. Flot udsmykket by med blomster overalt,
gamle bindingsværkshuse og små
hyggelige restauranter. Vi fik en fin liggeplads ved en lokal yachtclub under
nogle skyggefulde træer. Om aftenen
så vi katedralen. Her var et flot lysshow
akkompagneret af korsang. Byen er et
besøg værd, hvad enten det er med bil
eller båd.
Efter et par dage i Strasbourg fortsætter vi på Canal de la Marne au Rhin
forbi Europa-parlamentet mod byen
Nancy. Ved sluse 38 før Dewille er slusesignalet rødt. På denne strækning er
sluserne fuldautomatiske. Man træk-

ker eller drejer i en stang, der hænger
ud over kanalen, for at aktivere slusen.
Men der skete absolut intet. Slusen var
åben i modsatte ende, så vi ventede.
Efter ca. et kvarter gik jeg op og kaldte
slusevagten. Ingen reaktion – vi ventede. Ved sluseportene er monteret følere, der registrerer når bådene sejler
ind og ud. Jeg tog min kasket og holdt
hen foran føleren og – voila – portene
lukkede. Dernæst hen og trække i den
blå stang i slusen, pumperne startede,
slusen blev tømt og portene åbnede
sig. Men da der ikke var nogle både i
slusen, måtte jeg igen aktivere følerne
i den anden ende med min kasket og
signalet skiftede til grønt. Vi sejler ind.
Lige efter ser vi to andre både på vej
mod slusen. Vi venter til de når ind. Vi
ligger forrest og båd nr. 2 trækker i den
blå stang og slusen går i gang. Men da
vi skal ud igen, stopper slusen og en
rød alarm-lampe begynder at blinke.
Efter ca. en time kommer slusevagten
og får os ud. Jeg ved ikke om det var
på grund af mit lille »hat-trick«, men
valgte ikke at sige det til nogen.
På strækningen mødte vi en udlejningsbåd, der besad alle de facetter,
de har ry for. Efter at have ligget efter
os i et par sluser, blev han utålmodig

Klippeparti ved Rhone floden.
og overhalede os. Så gik det helt galt.
Først gik båden ud til siden, så han sejlede op af kanalkanten 2-300 m, før
han fik båden ud igen. Ved næste
sluse brugte han 3 forsøg på at ramme
hullet til slusen. I slusen kunne han ikke

holde båden, da han nu lå forrest, hvor
vandstrømmen er stærkest, så vi måtte
hjælpe ham. Bedre blev det ikke, da
han skulle ud af slusen. Temmelig irriteret speedede han båden op og zigzaggede af sted. Efter 10 minutter,

Udsigt over Moselfloden i Cochem.
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Afsked med »Annie’s Song« i Lyon.

Dobbeltsluse på Loire Kanalen..
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lagde han ind til kanten og lod os passere. En rigtig »bump-a-boat«, som
englænderne kalder dem.
I Lützelbourg mødte vi et noget specielt fartøj. En tømmerflåde, hvorpå der
forrest var rejst et iglo-telt. Bagpå en
stor parasol, hvori der hang lidt vasketøj, en tændt kul-grill og én havestol.
Hele fartøjet blev drevet frem af en påhængsmotor. Besætningen bestod af
tre personer og en hund. Nok det mest
fotograferede fartøj på kanalen.
Turen fra Lützelbourg til Lagarde er
en spændende oplevelse. Kort efter
Lützelbourg kommer vi til hæveværket
i Arzwiller. Plan incliné de Saint-LouisArzwiller er et skibshæveværk, der
hæver/sænker bådene 44,7 m. Det erstatter 17 gamle sluser og sparer næsten en hel dags slusning. Byggeriet
blev påbegyndt i 1964 og taget i brug
5 år senere. Selve det 835 tons tunge
slusekammer er monteret på 32 hjul,
der på 4 skinner kører på en 108,7 m
lang skrånende bane med en hældning
på 41 grader og en hastighed på 3,5 m
i minuttet. Efter Arzwiller snor kanalen
sig gennem skovklædte bjerge, en flot
tur.
12. august ankommer vi til byen
Nancy. Nancy har været et hertugdømme. Én af de mest kendte hertuger var den afsatte polske konge Stanislas Leseczcynski, der levede i første halvdel af 1700-tallet. Han gjorde
en stor indsats for byens forskønnelse
og i dag fremstår Nancy som en juvel
af en fransk by. Byen er også kendt for
sine én-sporede sporvogne. Om eftermiddagen ankom en dansk båd fra
Svendborg, Merete og Jens. De kom
hen og hilste på, vi bød på kold hvidvin
og aftenen sluttede på deres båd, med
kaffe og småkager på fod (cognac).
I Metz oplevede vi et flot musik-,
vand- og lysshow i parken tæt ved
havnen.
18. august er vi i Tionville, den sidste
by før vi forlader Frankrig efter 3 måneder og 10 dage. Det fejrer vi på en
fortorvsrestaurant med en stor skål
muslinger og creme brulee til dessert
– mums. Næste dag sejler vi til Schwebsange i Luxembourg. Inden vi tanker
den billige diesel, anskaffer jeg et luxembourgsk gæsteflag med den røde
løve på lyseblå og hvide striber, der bliver udskiftet med det, nu let falmede,
franske.
Af alle de skønne steder vi har været
på vores tur, er Mosel vel nok den flod,
vi syntes bedst om. Fra den franske
grænse til den løber ud i Rhinen ved
Koblenz, bugter floden sig blank og
stille gennem Mosel-dalen med sine
vinmarker, skove, sletter og små hyggelige byer. Vi anløber Neumagen,
Bernkastel-Kuez, Traben-Trabach og

Cochem før vi når Koblenz (deutsche
eck) ved Rhinen. De 238 km fra
Schwebsange til Koblenz tog os 9
dage.
Ved Koblenz kom vi tilbage på Rhinen. Hyggesejladsen var slut. Her er
floden stærkt trafikeret, næsten som
en motorvej i myldretid. Med en god
medstrøm ned af Rhinen, hvor vi undervejs lagde til i Mondorf, Kölln og
Düsseldorff nåede vi Duisburg, hvor vi
med lidt besvær, grundet sluseombygning, fandt indsejlingen til Rhein-Hern
kanalen og fortsatte til Oberhausen
Marina. Nær ved marinaen lå, iflg. havnemesteren, Europas største forretningscenter. Her er også Tysklands
største akvarium og en meget stor
model-jernbane, som absolut er et
besøg værd. Efter Oberhausen sejlede
vi til Münster, hvor vi blev et par dage
og fik set byen med alle dens aktiviteter og underholdninger.
Fra Münster kom vi tilbage på Mittellandkanal og hjemturen var så småt
begyndt. Da vi var her sidst, var det
forår og nu, ca. 4 måneder senere,
hvor sommeren var ved at være forbi,
måtte vi se i øjnene, at vores tur også
var ved at slutte. 10 dage senere anløb
vi havnen i Marstal efter 5 fantastiske

Havnen i Nijmegen.
måneder. En tur vi sent vil glemme. Vi
er blevet spurgt om turen indfriede
vore forventninger og til det kan vi kun
sige et stort JA. Selv Inge har indrømmet, at hun ikke ville have undværet
denne oplevelse.

Lidt facts:
Sejlet 5.000 km eller 2.274 sømil på 32
forskellige floder og kanaler. Været gennem 561 sluser, brugt 1.750 ltr. diesel,
har sejlet i 465 timer og overnattet i
101 byer.

Fransk blomsteridyl i Ménétréol.
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2011
VINTER/FORÅR
◆ 19. januar:
Klubarrangement i Optimist-/
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

29. januar:
12. februar:
16. februar:
2. marts:
19. marts:
23. marts:
31. marts:
Marts/april:

◆
◆
◆
◆
◆
◆

2. april:
3. april:
4. april:
28. april:
10. maj:
Maj:

juniorafdeling
Nytårsfrokost
Generalforsamling
Tilmelding af nye/gamle Optimister
Start teoriundervisning for Optimister
Kranfolkene tørner til
Start sejlads A+Juniorsejlere
Flydebroerne kommer I vandet
Svømme-/kæntringprøve i Svendborg
Svømmehal
Oprydning
Standerhejsning
Ro-sæsonen starter
Start sejlads C+B sejlere
Start aftenkapsejlads
Tur til Fjellebroen for OptimisterJuniorsejlere

SOMMER
◆ 27-29 maj:
◆ 11. juni:
◆ 18. juni:
◆ Juli:
◆ 12.-14. aug.:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Harmonika-festival
Pinsetur
Ærø Rundt
Sommerlejr for Optimister/Juniorsejlere
Birkholmstur/Ærømesterskab for
Optimister/Juniorsejlere
19.-21. aug.: DM for Ylva?
20. sept.:
sidste aftenkapsejlads
24. sept.:
Rævejagt/standerstrygning
3. dec.:
Kranen rigges af
4. feb. 2012: Sommerfest
11. feb. 2012: Generalforsamling
15. april 2012: Standerhejsning

BAGSIDEFOTO

Forrest Magnus, som blev nr. 3 i B-feltet, bagved er det Maja, som blev nr. 1 til Ærømesterskabet.
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