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MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

En meget glad og ivrig besætning ombord på BUSSER »fanger« en ræv 
– det var dog SUCCES med Leif Østlund, der vandt robådene’s løb med imponerende 106 point. 

I alt 37 både deltog i årets Rævejagt, hvor der var udlagt 165 ræve.

Foto af Jens Lindholm.
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KIRKESTRÆDE 27 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •

  

ÆRØ BRAND  

  

Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

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

v/ ANNE-LISE HANSEN

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
Eller ønsker du at forbedr

e din nuværende

båd. – Vi klarer financierin
gen!

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

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

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

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

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!

KONGENSGADE
Marstal • Tlf. 62 53 37 34

& 34Cafe     Bar Kom forbi hjørnet i Marstal og prøv
weekendens drink, kr. 25,- / 
hver fredag & lørdag fra kl. 22-24. 

Online bordbestilling: 
www.kongensgade34.dk

vasker · ruller · renser ·måtteservice
for erhverv og private

Vestergade 30 B
5960 Marstal

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

Ø-Vask ApS
Øens Vaskeri
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LEDEREN – DECEMBER 2011

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

For ca. 3 måneder siden opfordrede jeg her i denne spalte til, at vi alle bak-
kede lidt bedre op om de forskellige arrangementer der bliver afviklet hen over
året i vores klub. Jeg skal love for at det virkede! Rævejagten der blev afvik-
let kort tid efter var noget af et tilløbsstykke; vi skal mange år tilbage for at
finde et så stort fremmøde til festlighederne om aftenen - om det så skyldes
at jeg desværre var forhindret i at deltage eller at Kim spillede op til dans skal
jeg lade være usagt, men Kim kommer igen næste år.

Også da vi havde oprydning på bådepladsen var der mødt pænt mange op;
vi fik ryddet godt ud i brombærkrattet og fyldt en hel container med haveaf-
fald, masteteltet blev strammet op, og der er senere kommet en ny »port« i,
så nu skulle det være klar til vinteren.

Selvom vi er i den sejladsmæssige stille periode er det bestemt ikke det
samme som at sige, at der ikke sker noget; roerne er som altid hyperaktive og
er snart færdige med at renovere den vestlige gavl af roafdelingens bygning,
og det bliver virkelig godt. Kran-/plads folkene er ved at være færdige med at
tage vores både op, og kan derefter gå på fortjent »ferie«.

Planlægningen af sommerfesten er så småt begyndt, således er der ved at være
styr på lokaler, musik, revy, mad og drikke, så kan det vel ikke gå helt galt.

Det varer heller ikke længe før der skal tænkes på generalforsamling – i den
forbindelse vil jeg gerne høre om der går nogen rundt ude blandt medlem-
merne, der kunne tænke sig at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, for så må
de meget gerne sige til. Ligesom man meget gerne må henvende sig til de
forskellige udvalg og tilbyde sin assistance.

I kabyssen har komfuret voldt problemer – det er kun 5 år gammelt, men sim-
pelthen købt for billigt. Det har aldrig levet op til forventningerne – vi har fået
det lavet, men er gået på udkik efter noget i en mere robust kvalitet, så vi kan
sikres at der kan laves mad i fremtiden.

Med disse ord vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Redaktøren er også tilfreds
Af MARIE KREUTER

... og vil starte med at tilslutte sig formandens ønske om en glædelig jul og et
godt nytår.

Det har været en stor fornøjelse at sende årets sidste nummer af Ballonen i
trykken, fordi bladet er fyldt med mange indslag om vidt forskellige aktiviteter
– alle med relation til vores sejlklub og sejlerliv. Særlig herligt er det jo, at flere
af dette blads artikler handler om nyindkøbt tonnage. Der skal herfra lyde et
stort til lykke med alle de nye både, og en opfordring til fortsat at sende bille-
der, tekst, tegninger, vittigheder etc.

Derimod har Stafetten paradoksalt nok vist sig at være lidt af et smertensbarn
– igen er der ved redaktionens afslutning ingen ny Stafet-skribent; det virker
som om mange af Stafet-skribenterne har kviet sig lidt ved, at ulejlige/
opfordre andre til at skrive. En hæmning som redaktøren slet ikke er i besid-
delse af... Derfor er mit forslag, at vi i fællesskab opretter en »Stafet-bank«
med mulige skribenter. Skriv til mig på ballonskipper@planet-earth.dk eller
sms 21 70 58 80, hvis du vil være skribent, har kendskab til gode historier
eller hvis du har forslag til fremtidige skribenter, så skal jeg nok klare »over -
talelsen« og det praktiske.

Nu skriver jeg selv den næste Stafet, og lader det være op til jer – klubbens
medlemmer – om Stafetten skal overleve. 

Glædeligt er det også, at vi på annoncesiderne har haft rigtig pæn fremgang
med adskillige nye annoncer, og opgradering af eksisterende annoncer til 
farver. Læs velkomsten til vores nye annoncører og se annoncepriserne på
side 8.

Det har bestemt betydet en særdeles positiv effekt på regnskabet, og vores
skarpe kasserer smiler nu så hjerteligt hver gang jeg møder ham – bestemt en
fordel, når vi bor i samme gade!

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 1, 2012 er: 10. FEB.

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni, september og december.
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Ca. 500 eksemplarer. 
Udsendes til medlemmer, andre klubber, 
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Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer, 
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ÆRØ
BOGHANDEL ApS
Kongensgade 31 A . Marstal

Tlf. 62 53 10 77
� Hele øens bogleverandør � 

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

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

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

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

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81 · Mobil 61 321 321
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

0
9
0
0
4

KPMG

Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Telefon 65 58 40 00

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

Færgerne bringer liv til Ærø!

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

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

Sejl- & Kalechemageren 
- din professionelle leverandør

JON MØLLER
Havnepladsen 4, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

Leje af byens bedste 
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06
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Efterårsoprydning på pladsen
Arbejdslørdag d. 17. september
Af MARIE KREUTER

Som annonceret i sidste nummer af
Ballonen samt i Ugeavisen blev der d.
17. september afholdt en fælles ar-
bejdsformiddag med henblik på, at få
ryddet vinterpladsen for ukrudt. Til for-
målet var indkøbt to særdeles heavy-
duty buskryddere samt lejet en con -
tainer udelukkende til haveaffald. Ind-
satsen for at få den fyldt holdt adskil-
lige af de knap 30 fremmødte beskæf-
tiget med buskryddere, river, høtyve og
trillebører. Pladsfolkene flyttede stati-
ver og vogne, så vi kunne gå grundigt

til værks, og resultatet blev da også en
propfyldt container. Pladsen blev – som
man vel ved selvsyn har konstateret –
rigtig, rigtig flot.
Derudover blev der fyldt en alminde-

lig trailer med diverse affald – HUSK nu
at tage jeres tomme dåser og brugte
rullehåndtag/-bakker med jer hjem
fremover!
Også det (næsten) nye mastetelt fik

den sidste finish; dugen blev tilpasset
og strammet op, så teltet kan modstå
vinterstormene, og de sidste fliser kom

på plads. I løbet af formiddagen fik vi
fornøjelse af et par byger, så der var
trængsel om opgaverne i teltet... 
Fremmødet var rigtig flot, men jeg

havde håbet på lidt flere, for så skulle
overskriften have været »39 sømænd
og 1 pige«, for hvor er alle pigerne/ kvin-
derne/damerne henne? Der er masser
af lettere arbejdsopgaver og vi hygger
os, så hermed en opfordring til, at I
kommer og hjælper os næste gang for -
manden indkalder tropperne til et par
timers pligtarbejde.

Atter en påmindelse fra kranfolkene
Af PEER BORGE

Vi er nu kommet ind i vinterperioden og næsten alle både er kommet på land,
og master er lagt på hylder i mastehuset. Kranfolkene vil atter henstille til alle
om, at få sat mærker på deres bådvogne samt på master og bomme. Man kan
måske afsætte en time i terapien til at fremstille et skilt. Vi ønsker alle at vin-
terbådpladsen skal være til både, og ikke en plads til gammel skrot. Båd-
vogne uden navn vil i foråret blive fjernet fra pladsen. 

Formanden fører an!

Carlo Mortensen tæmmer fliser, så op-
kørslen til teltet er blevet lettere.

Greenkeepers i fuld sving.

Foto: Jens Lindholm.
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Noget blæsende - og væmmeligt vådt
Af MOGENS MADSEN

Som de fleste sikkert husker har denne »sommer« været
meget våd, og meget blæsende. Dette gjaldt også under af-
viklingen af årets Classic Regatta i Svendborg.
Som den lykkelige ejer af en 44 år gammel Knarr er det jo

selvskrevet at melde sig til denne sejlads for gamle træbåde.
Nu er det ikke første gang jeg deltager i denne sejlads, idet
Erik Jørs og undertegnede gastede hos Vibeke Lykke Friis
omkring 2003. Vibeke havde dengang en glasfiberknarr, og
temasejladsen var netop dette år Knarren – derfor mulighe-
den for at deltage i et »ikke træskib.« Vi kæmpede dengang
hårdt mod seks andre, deraf to fra Svendborg, men først
efter sidste sejlads var det afgjort hvem vinderen var; nem-
lig Vibeke i »Silver«. Vi var ret stolte under præmieuddelin-
gen ved Valdemar Slot. Nå, men videre i teksten. 
Vores Knarr blev erhvervet sidste år fra Ålborg, så det er

vores anden sæson i denne smukke båd, hvoraf der nu er
to i Marstal Sejlklub. Vi meldte os til Classic Regatta, selv
om vi vidste at sidste års overaltvinder Hans Emil Pedersen
med båden »Sept« fra Svendborg, og Johan Brydegaard
med »Rap« (ligeledes fra Svendborg) ville være hårde kon-
kurrenter. Desværre var der kun os tre i denne bådklasse,
ofte er der flere tilmeldte Knarrer fra det nordtyske område.
Nå, men besætningen denne gang bestod af Erik Jørs, Ib
Monrad, og ego. Ib og jeg sejlede båden til Svendborg om
torsdagen i øsende regnvejr og frisk luft; 2 timer og 20 min.,
så var vi fremme. Heldigvis var Søren Vestergaard allerede
anduvet i sin nyindkøbte Ballad, der er moderskib for 
»Go-on«. Hermed kunne vi slå rommen i glasset og starte på
fornuftig vis. Erik kom om aftenen med vores moderskib
»Ersus«, så det var en fornøjelse at kunne gå til køjs i et tørt
og varmt skib!
Efter morgenmad, skippermøde osv. sejlede vi ud på Lun-

ken, hvor dagens sejladser skulle afvikles. Disse foregik på
trekantbane (to sejladser), og en efterfølgende distancesej-
lads tilbage til havnen med mål ved Frederiksøen. Det viste
sig at vi åbenbart havde gjort det rigtige under disse sejlad-
ser, idet vi vandt alle tre i vores klasse. Faktisk gik det så
godt at vi blev nr. to over linien af alle både, kun overhalet
af en smuk, smuk 12-meter R-båd. Efter dette var det ret
svært at få armene ned igen.
Vel ankommet til havnen igen var det tid til at fejre da-

gens sejladser med en enkelt Riga. I denne anledning op-

fandt S. Vestergaard et såkaldt »Rigahal«, så bådene kunne
lægges tæt sammen – en snild mand ham S. Vestergaard!
Lørdagen havde samme antal sejladser, og vi var meget

opsatte på at gentage gårsdagens succes. Denne gang
viste det sig at der var mere at se til. Flere ville frem til start-
linien og vi fik sværere ved at placere os godt, og førte ab-
solut ikke fra start. Alligevel lykkedes det os at få fri luft, og
komme foran vores konkurrenter; vi var optimistiske og førte
til sidst med et par bådlængder. Så gik det helt, helt galt.
Rap og Sept kom agterfra – og tog vores vind! – og vores fø-
ring! – så vi fik en andenplads. Nå, men frem i skoene igen.
Næste sejlads medførte igen en førsteplads efter en, igen,
spændende sejlads, hvor vi skiftedes med de andre Knar-
rer til at ligge forrest . Distancen tilbage var ikke så succes-
fuld; vi blev nr. tre i klassen. Som sagt regnede og blæste
det en del, men vi kunne fastslå at det ser smukt ud med de
gamle træbåde trods dette. Vi kunne samtidig fastslå at der
(hos os) kom en del vand ind, så der skulle øses kraftigt efter
hver sejlads – faktisk op til ti spande pr. gang, så der blev ar-
bejdet, også mellem sejladserne, og alt var pjaskvådt om
læ. Tilbage er kun at sige at det blev til en førsteplads i vores
klasse, og en placering som nr. to – overalt – et tilfredsstil-
lende resultat.
Selve arrangementet er meget hyggeligt; man er jo »i

Ebbe Bådebygger i Folkebåden, os i Knarren.

Så går det derud ad!
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NY annonce – størrelse ! side

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?

Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Overvejer du ny

INDEN-/UDENBORDS MOTOR?
Køb den LOKALT

ved autoriseret forhandler

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

Skolegade 1, 5960 Marstal
Telefon 62 53 10 73 | Telefax 62 53 27 73

mail@soassurancen.dk

Lystbådeafdelingen:
Telefon 62 53 10 72 | Telefax 62 53 10 62

mail@lystbaade.com
www.lystbaade.com

samme båd« og har altså samme interesser alle os der del-
tager. 
Vi var tre både fra Ærø der deltog i selve den klassiske

afdeling, Ebbe Bådebygger i »Go-on«, Sven Hansen i »Re-
liance« og os i »Pipaluk«.
Desuden deltog Lars og Susanne Jepsen i »Valborg«, da

temasejladsen var moderne 10-metere – men det skriver de
måske selv lidt om?
Besætningen var afmønstret i Svendborg, så hjemrejsen

søndag foregik alene. Som ventet i regn og rusk, men med
alt under kontrol, selv om der skulle krydses hele vejen gen-
nem Mørkedybet. Men hvad; nu var man jo i træning, og
våd var jeg jo i forvejen!

Mogens Madsen får sin præmie af Michael Petersen (t.h.)
fra Svendborg Classic Regattas bestyrelse. Foto: Søren Stids -
holt Nielsen, Fyns Amts Avis.

Rise Sparekasse 
Tlf. 62 52 14 08 
www.risespar.dk

Så er kursen sat… ..Rise Sparekasse
Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse skal dog betales. 

HUSK
det er gratis

at skifte til os*
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• RO BALLONEN 

Roerne sætter ny rekord igen
Af LEIF ØSTLUND. Foto: TORBEN BUNDGAARD.

Ro-sæsonen 2011 har været fantastisk på mange måder.
Aldrig før har der været roet så mange kilometer blandt Ro-
afdelingens 50 medlemmer som i denne sæson. Mere end
17.000 km. til sammenligning med sidste sæson, hvor vi
roede 13.300 km. og dobbelt så meget som i 2009. Virkelig
flot! 
Marstal Sejlklubs Ro-afdelings robåde (firer og toer) er

blevet roet i alt 3.900 km eller det som svarer til 60 gange
Ærø rundt!
Roning udfra Skipperbyen er præget af sammenhold og

socialt samvær, hvor vi hjælper hinanden med at ro og styre.
Til gengæld får vi en masse skønne oplevelser ude på van-
det, hvor vi har set marsvin, sæler og masser af svaner og
trækfugle. Smukke øjeblikke på havet med solopgang, må-
neskin og fantastisk udsigt. 
Årets rekord-sæson blev fejret i forbindelse med vores

klubaften i Ro-afdelingen d. 3. november, hvor der blev
overrakt sølv-årer til Else Boye-Hansen og Raina Kilian (hver
mere end 1.000 km) og guld-årer til Ib Rasmussen, Leif Øst-
lund og Poul Haase (hver mere end 1.500 km). Poul Haase
blev kåret som »Årets roer 2011« og fik overrakt et sølvbæ-
ger. Poul har roet over 2.100 km i år, har instrueret vores nye
medlemmer, holdt kursus for de nye styrmænd og desuden
et kompas-kursus. Poul er den drivende kraft, når det gæl-

der om at samle rohold og komme på vandet, når vejret er
til det. Og det drejer sig om mange dage i hans tilfælde. Hvis
vi leger med tanken, så svarer 2.100 km til ca 120 dage på
vandet eller hver dag i 4 måneder.
Så blev der skålet i boblevand og smagt kanape’er med

fasan-pate. Bagefter blev der serveret dejlig efterårsuppe
med tilbehør fra »Kærlighedens Urtehave«, herefter æble-
grød og til sidst kaffe og hjemmebagte kager. Alt kokkere-
ret af fire af Ro-afdelingens frivillige medlemmer. 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?

Rotur med vores Æresmedlem
Tekst og foto af LEIF ØSTLUND

Det var en meget erfaren besætning, der gik ombord i Bus-
ser den første lørdag i september, hvor solen varmede fra en
blå himmel og vinden var svag og dermed gav ideelle rofor-
hold. Erik B. Kromann er vores ældste roer og desuden
Æresmedlem i Marstal Sejlklub. Når nu det kan knibe med
at komme ned og op af robåden, og bentøjet ikke altid lever
op til forventningerne i resten af kroppen, så må vi andre jo
give en hånd med, så vi kan komme ud på vandet når ro-
forholdene er særlig gunstige. Lad os bare konstatere at

Poul Haase modtager sin guldåre.

Klar til afgang – Besætningen er Erik B Kromann, Poul
Haase, John Kristensen, Torben Bundgaard og den usyn-
lige styrmand (og fotograf) Leif.

I næsten 10 år har annoncepriserne
været UÆNDREDE – og alligevel kan
Ballonen tilbyde endnu et år med de
samme lave annoncepriser!

Til gengæld er der nu tilføjet mulighed
for, at få annoncerne bragt i flotte far-
ver mod et ganske beskedent farvetil-
læg;

1 farve = +15% + moms.

Komplette farver 
(4 farver) = + 40% + moms.

Og vil man se, hvor godt en farve -
annonce egentlig gør sig, så er det
bare at se nærmere på en række nye
annoncer i dette nummer af Ballonen
– jeg vil i den forbindelse gerne ønske
velkommen til vores nye annoncører;

Kongensgade 34
Rise Sparekasse
Sejl- og Kalechemager Jon Møller
Bil- og Bådservice
Ø-vask
Søassurancen Ærø

Ønsker du også din annonce opgra-
deret til farver allerede fra næste
nummer kan det ske ved henven-
delse til redaktøren på ballonskip-
per@planet-earth.dk. 

Og husk nu:

Støt vore annoncører
– de støtter os!

● UÆNDREDE ANNONCEPRISER ●
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selve roningen ikke mangler noget og kan måle sig med de
fleste yngre roere. Vi fik en skøn tur ud til Strandbyen og al-
lerede på vej forbi Østerled og Batterierne, blev der holdt
pause for at fjerne overtøj, så turen kunne fortsætte i næsten
bar overkrop. Virkelig flot syn! 

Efter turen var der arrangeret kaffe og nybagte kager, og så
var der lejlighed til at nyde udsigten fra den ny terrasse på
Sejlklubben. 
Vi håber, at vi kan gentage denne ro-oplevelse i mange år

fremover.

Varmen stiger ude ved Batterierne. Velfortjent kaffe og kage på terrassen med Esther og Kirsten.

De stolte vindere med deres præmier Hygge på bænken inden der skal sejles.

Frugtpause inden starten går på Birkholm. Forældre hjælpes i vandet efter forældrekapsejlads.

• OPTIMIST BALLONEN Fotos: LONE KJELDGAARD
Birkholmstur/Ærømesterskab for optimistsejlere 12.-14. august
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 2011 - Aftenkapsejladser i Marstal Sejlklub
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Dato Bem.
6 Fra Fra 17,0 8 Fra 7 Fra 10 16,0 dns Fra dns Fra 1 0,0 dns Fra 5 10,0 2 3,0 11 17,0 9 15,0 4 8,0 dns Fra dns Fra 3 5,7 dns Fra dns Fra 10-05-2011 ingen

1 0,0 Fra 17,0 2 3,0 3 Fra 11 17,0 dns Fra dns Fra 4 Fra dns Fra 8 14,0 5 10,0 10 17,0 6 11,7 7 13,0 dns Fra dns Fra 9 15,0 dns Fra dns Fra 17-05-2011 ingen

24-05-2011 Aflyst

1 0,0 Fra 17,0 3 5,7 2 3,0 7 13,0 dns Fra dns Fra 4 Fra dns Fra dns Fra 8 Fra 5 10,0 dns Fra dns Fra dns Fra dns Fra 6 11,7 dns Fra dns Fra 31-05-2011 ingen

6 Fra dns 17,0 7 13,0 3 5,7 dnf Fra dns 17,0 dns 17,0 1 0,0 dns 17,0 4 8,0 2 3,0 9 15,0 5 10,0 8 14,0 dns 17,0 dnf 16,0 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 07-06-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 2 3,0 3 5,7 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 4 Fra dns 17,0 dns Fra 6 11,7 dns Fra dns Fra 5 10,0 dns 17,0 7 13,0 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 14-06-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 4 8,0 3 5,7 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 2 3,0 dns 17,0 dns Fra 5 10,0 7 13,0 8 14,0 dns Fra 10 16,0 6 11,7 dns Fra dns 17,0 9 15,0 21-06-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 dns Fra 2 3,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 3 5,7 dns 17,0 dns 17,0 dns Fra dns Fra dns Fra 5 10,0 dns 17,0 4 8,0 dns 17,0 7 13,0 dns 17,0 28-06-2011 ingen

Sommerpause

5 Fra dns 17,0 6 11,7 4 Fra dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 1 0,0 2 3,0 dns 17,0 3 5,7 dns Fra dns 17,0 dns Fra 8 14,0 7 13,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 02-08-2011 ingen

09-082011 Aflyst

1 0,0 dns 17,0 5 10,0 2 3,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 3 5,7 4 8,0 7 13,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 8 14,0 16-08-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 3 5,7 2 3,0 8 14,0 dns 17,0 dns 17,0 4 8,0 6 11,7 10 16,0 5 10,0 dns 17,0 dns 17,0 7 13,0 dns 17,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 23-08-2011 ingen

2 3,0 dns 17,0 3 5,7 1 0,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 4 8,0 5 10,0 dns 17,0 7 Fra dns 17,0 dns 17,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 8 14,0 dns 17,0 dns 17,0 30-08-2011 ingen

06-09-2011 Aflyst

13-09-2011 aflyst

1 0,0 dns 17,0 dns Fra 2 3,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 3 5,7 dns 17,0 dns 17,0 5 10,0 dns 17,0 7 13,0 4 8,0 dns 17,0 8 14,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 20-09-2011 ingen

Point i alt
Placering 

dns = Ikke startet

dnf = Ikke fuldført

dsq = Diskvalifikation

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Point 0,0 3,0 5,7 8,0 10,0 11,7 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

19 2
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204,03,0 65,8 133,7

124
32,1

Hvad sagde grill-maestro’en så...?
Hermed en tak fra redaktøren til de af Bal-
lonen’s læsere der lagde hovedet i blød og
udtænkte morsomme bemærkninger til 
billedet »skudt« på sejlklubbens pinsetur 
til Fjællebroen.
Jeg har på ganske udemokratisk vis valgt
den, der morede mig mest 
selvom det jo er en slet 
skjult hentydning til alle 
dem, der har ladet bådene 
stå på land sommeren 
over – mig selv inklusive. 
Heldigvis er jeg jo ikke den
lykkelige ejer af en inden-
bordsmotor/udstødnings-
rør og dermed musvitreder 
– til gengæld kan jeg prale 
med tusindevis af gule 
pletter på agterdæk/presen -
ning eftersom min 806’er 
har stået godt parkeret 
under et Mirabelle træ hele
sommeren...

»Har I hørt på 
havnen, at der er en
musvit der har bygget

rede i Michael’s 
udstødningsrør?«

Fotografier til Ballonen
...modtages med STOR tak! 
Det er altid spændende med flest mulige flotte billeder af unge og gamle
medlemmer, af motorbåde, robåde og sejlbåde, af fester og seriøse kapsej-
ladser/konkurrencer, af solopgange og havvejr. Listen er jo nærmest ende-
løs, så send meget gerne billeder til ballonskipper@planet-earth.dk

Dog lige en lille opfordring til at sende billederne som vedhæftet fil(er) i ste-
det for at sætte dem ind i et tekstbehandlingsprogram – dette for at lette ar-
bejdsgangen for vores dygtige og effektive trykker/grafiker.

Og også lige en opfordring til at tjekke menu-indstillingerne på jeres kame-
raer; de fleste digitale kameraer kan lagre rigtig, rigtig mange billeder – og
er indstillet til det fra fabrikkens side. Desværre på bekostning af opløsnin-
gen og kvaliteten. Og det betyder, at de ikke kan forstørres særligt meget,
hvilket jo er ærgerligt, når det helt perfekte pletskud pludselig er der!

Fotografier, taget med mobiltelefoner samt fotos fra
internettet, kan på grund af deres lave opløsning
ikke bruges i et trykt medie som Ballonen!

Afslutningsvis skal det lige slås fast, at papirfotografier også er meget vel-
komne – de bliver naturligvis returneret efter brug.

Aftenkapsejlads
– afslutning og
resultater
Tekst og foto af MARIE KREUTER

Tirsdag d. 20. september blev sæso-
nens allersidste aftenkapsejlads af-
holdt. Igen var der så rigeligt luft til de
10-12 fremmødte sejlere, men det er de

✔

Marianne knokler i kabyssen.
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Dato Bem.
6 Fra Fra 17,0 8 Fra 7 Fra 10 16,0 dns Fra dns Fra 1 0,0 dns Fra 5 10,0 2 3,0 11 17,0 9 15,0 4 8,0 dns Fra dns Fra 3 5,7 dns Fra dns Fra 10-05-2011 ingen

1 0,0 Fra 17,0 2 3,0 3 Fra 11 17,0 dns Fra dns Fra 4 Fra dns Fra 8 14,0 5 10,0 10 17,0 6 11,7 7 13,0 dns Fra dns Fra 9 15,0 dns Fra dns Fra 17-05-2011 ingen

24-05-2011 Aflyst

1 0,0 Fra 17,0 3 5,7 2 3,0 7 13,0 dns Fra dns Fra 4 Fra dns Fra dns Fra 8 Fra 5 10,0 dns Fra dns Fra dns Fra dns Fra 6 11,7 dns Fra dns Fra 31-05-2011 ingen

6 Fra dns 17,0 7 13,0 3 5,7 dnf Fra dns 17,0 dns 17,0 1 0,0 dns 17,0 4 8,0 2 3,0 9 15,0 5 10,0 8 14,0 dns 17,0 dnf 16,0 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 07-06-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 2 3,0 3 5,7 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 4 Fra dns 17,0 dns Fra 6 11,7 dns Fra dns Fra 5 10,0 dns 17,0 7 13,0 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 14-06-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 4 8,0 3 5,7 dns Fra dns 17,0 dns 17,0 2 3,0 dns 17,0 dns Fra 5 10,0 7 13,0 8 14,0 dns Fra 10 16,0 6 11,7 dns Fra dns 17,0 9 15,0 21-06-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 dns Fra 2 3,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 3 5,7 dns 17,0 dns 17,0 dns Fra dns Fra dns Fra 5 10,0 dns 17,0 4 8,0 dns 17,0 7 13,0 dns 17,0 28-06-2011 ingen

Sommerpause

5 Fra dns 17,0 6 11,7 4 Fra dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 1 0,0 2 3,0 dns 17,0 3 5,7 dns Fra dns 17,0 dns Fra 8 14,0 7 13,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 02-08-2011 ingen

09-082011 Aflyst

1 0,0 dns 17,0 5 10,0 2 3,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 3 5,7 4 8,0 7 13,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 8 14,0 16-08-2011 ingen

1 0,0 dns 17,0 3 5,7 2 3,0 8 14,0 dns 17,0 dns 17,0 4 8,0 6 11,7 10 16,0 5 10,0 dns 17,0 dns 17,0 7 13,0 dns 17,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 dns 17,0 23-08-2011 ingen

2 3,0 dns 17,0 3 5,7 1 0,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 4 8,0 5 10,0 dns 17,0 7 Fra dns 17,0 dns 17,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 8 14,0 dns 17,0 dns 17,0 30-08-2011 ingen

06-09-2011 Aflyst

13-09-2011 aflyst

1 0,0 dns 17,0 dns Fra 2 3,0 9 15,0 dns 17,0 dns 17,0 3 5,7 dns 17,0 dns 17,0 5 10,0 dns 17,0 7 13,0 4 8,0 dns 17,0 8 14,0 6 11,7 dns 17,0 dns 17,0 20-09-2011 ingen

Point i alt
Placering 

dns = Ikke startet

dnf = Ikke fuldført

dsq = Diskvalifikation

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Point 0,0 3,0 5,7 8,0 10,0 11,7 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

17 8153 10 5 1317 1411 6 9
149,0 148,0153,0 131,7153,0 104,7 124,7 126,1117,7 129,036,1

Resultaterne er endelige

dns værdi er beregnet på 11 deltagere = 17 pt. 
Dnf/dsq som sidste +1 i den pågældende sejlads

133,7
12

149,0
157

75,1 140,0

fleste vel efterhånden blevet van(d)t til i
løbet af denne såkaldte sommer, hvor
det blev til ikke mindre end TRE aflyste
sejladser bare i efterårssæsonen...
Men hvad gør det med en våd og

forblæst sejlads, når man nu ved at
Marianne – festudvalgets energiske
primus motor – står klar med varm og
lækker aftensmad til hele flokken i
klubhuset? Traditionen tro afsluttes
sæsonen med en hyggemiddag for alle
der har deltaget i aftenkapsejladserne

eller i det medfølgende hjælpearbejde.
Og lige så traditionelt består middagen
af skipperlabskovs – og appetitten fej-
ler bestemt ikke noget efter sådan en
kold sensommer aften på vandet. 
Både dommer og hjælpedommere

holdt taler, og lovede letsindigt deres
assistance næste år. Det blev endda
diskuteret om man skulle til, at have
decideret klassestarter i forbindelse
med den store forøgelse af den lokale
Ballad-flåde...

Den officielle præmieoverrækkelse fo-
regik – også helt traditionelt – den ef-
terfølgende lørdag i forbindelse med
standerstrygning og rævejagt.

Flot fremmøde i vores hyggelige klubhus til en uformel aften.

Du kan læse Ugeavisen
overalt på kloden!

www.aeroeugeavis.dk

Avisen opdateres 
hver tirsdag kl. 12.00.
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SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

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

BENZ IN  OG  K IOSK
Nørremark Cykelforretning

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

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat

med Dankort.

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.

Lørd. 08-14
Sønd. lukket

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

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

MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

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

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

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

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

SALG•SERVICE
af biler og bådmotorer

påhængs- og indenbordsmotorer
Aut. forhandler:

BIL & BÅDSERVICE
Reberbanen 55, 5960 Marstal

TLF. 62 53 30 17

Vi gi’r dig

et tibud inden

reparation
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Den lange vej til en Nimbus
En lille historie af STEFFEN NILSSON – EN GLAD Nimbus ejer

Jeg har sådan set altid kendt nogen/
været medejer af en båd så længe jeg
kan huske, men jeg må sige det har
grebet om sig i de sidste 5-6 år.
At købe brugt båd er ligesom at

finde de rigtige par sko; man må prøve
sig frem, men når man først finder
dem, ved man at de er de rigtige – lidt
ligesom at finde det rigtige skib.
For ca. 6 år siden købte jeg for før-

ste gang min egen båd; en dejlig Cre-
sent 506 med 50 HK – en dejlig båd til
fiskeri og sjov på vandet, men på det
tidspunkt var der flere af mine venner
der også begyndte at investere i lyst-
både, og efter en weekend på den dej-
lige ø Birkholm stod det klart, at man
nok var blevet for »gammel« og mage-
lig til at ligge på rullemadrasser på den
bare jord.
Der gik ikke længe før jeg fik øje på

min den næste båd, en Scand 26 HC.
Men som med nye sko skulle dette

eventyr heller ikke være uden torne.
Jeg fandt den hos en mægler i Nord-

jylland og fik, efter en del emails frem
og tilbage, hurtigt iværksat en aftale
om fremvisning og et eventuelt køb.
Men da en kammerat og jeg endelig

kom derop, meddelte mægler mig at
motoren ikke kunne tørne rundt. To
»erfarne« montører gik hurtigt i gang
med at løse problemet, men efter at
have afmonteret dyser og dysebrønd
med en forhammer (der forudsagde at
alt kølevandet kunne få frit løb til cylin-
drene), kunne motor stadigvæk ikke
tørne. Så prøvede de erfarne herrer at
løse problemet med et langt rør på to
meter og en fastnøgle monteret på
bolthovedet for remhjulet direkte på
krumtappen. »Nu kommer den!« pru-
stede de, men det eneste der kom var
sgu bolthovedet der brækkede af.
Nu var gode råd dyre – jeg skulle

nok have ladet skidtet stå (det mente
mine børn ihvertfald), men da jeg selv
har lidt teknisk snilde kunne jeg ikke se
det store problem.
Nå, hjem kom skidtet endelig og

efter et ½ års slid og slæb blev den en-
delig i orden.
1½ sæson + en dramatisk hjemtur

med en andens Nimbus skulle der gå,
før jeg fandt ud af, at Scand’en sgu
heller ikke var de rigtige par »sko«.
Sådan et fint »overhalet« skiv skulle

vist ikke være et problem at sælge, og
med det i mente begyndte jeg at se
mig om efter et andet skib. »Køb en
Nimbus« var der flere der sagde, men
jeg syntes ikke den rigtige model og
pris var til stede på det tidspunkt.

Min kærlighed faldt på en norsk mo-
torbåd; en dejlig Fjord 880 HC.
Også her var der en del der skulle

laves; ikke lige så meget som på
Scand’en, men da jeg endelig havde
fået lavet den fin og i orden faldt jeg
over denne hersens model; en Nimbus
3400 Europa – det var lige den jeg
havde gået og ventet på i alle de år, og
ikke havde vidst fandtes!
Så nu kunne den endelige jagt en-

delig begynde; jeg så på en her og en
der, men fandt så en i Ramsgate i Eng-
land hos en mægler, som jeg begyndte
at skrive med. Der var ikke noget at
sætte en finger på forsikrede mægle-
ren, men det skulle nu vise sig at være
usandt. 
Efter et års skriveri frem og tilbage

fik jeg endelig bestilt flybilletter, lejebil
og B&B, og min nevø og jeg tog af
sted. Det med at køre bil i England kan
godt give lidt vanskeligheder kan jeg
godt berette. Vi ankom til Ramsgate
hen af eftermiddagen og efter at have
parkeret bil og tasker foreslog jeg om
vi ikke skulle ned og se skibet og få et
glas engelsk øl. Som sagt så gjort,
men vi blev slemt skuffede; marinaen
var privat område og dermed spærret
af, båden kunne nydes fra godt 200 m.
afstand, men øllet smagte godt.
Næste dag kl. 11.00 mødtes vi med

mægler og ejeren og begyndte at gen-
nemgå skibet; det bar tydeligt præg af
at ejeren ikke mere viste den store in-
teresse i vedligeholdelsen. Men ud og
sejle ville vi da, så styrbord motor blev
startet op og den lød også til at gå
godt – værre var det med bagbord
motor; den kunne slet ikke starte. En
lokal havnesmed blev hurtigt tilkaldt og
det lykkedes da også ham at få gang i
den, men den stakkels motor jamrede
sig som havde den ondt i maven.
»Now it`s running ok« var smedens
ord, men den købte jeg sgu ikke igen.

»Maybe we need a specialist« sagde
han, og jeg kunne kun være enig.
Efter 2 dages venten ankom en

Volvo Penta specialist, og det varede
ikke længe før han kunne dødsdømme
motoren. »I bliver vel og hjælper mig
med at skille den af?« sagde han, men
jeg tror vi havde fået nok af disse her-
sens englændere, og det kunne vist
ikke gå hurtigt nok med at komme
hjem til Ærø.
Efter jeg atter var kommet hjem og

skrevet flere mails til mægler uden at
få noget svar retur, faldt jeg over en
nyoprettet annonce i dba.dk: Nimbus
3400 Europa sælges, og den lå i Ny-
borg. Den lød rigtigt spændende og
jeg fik hurtigt aftalt et møde den kom-
mende dag (jeg skulle jo også snart på
job igen).
Efter en gennemgang af diverse ud-

styr tog vi på prøvetur kl. 9.30, og kl.
11.30 var jeg den lykkelige ejer af en
Nimbus – utroligt alt det man skal igen-
nem når de »rigtige sko« lå lige rundt
om hjørnet.
Så en solrig september-tirsdag

kunne »Emil« endelig glide ind i Mar-
stal Havn!
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Lørdag den 24. september var det atter
dagen for sejlklubbens sæsonafslutning
med den traditionelle rævejagt på Bred-
ningen. 
Vejret var ganske pænt med let vind

og letskyet med enkelte solstrejf. I år
var deltagerantallet igen pænt, idet 37
både med glade besætningsmedlem-
mer var klar til start kl. 14. Som det før
er sket, var der også i år en stor tysk
lystsejler, der havde valgt at svinge fra
Sønderløbet og ind i havnehullet præ-
cis kl. 14.10, hvor starten gik for motor-
bådene. – Jeg ville give meget for at
vide, hvad der farer gennem hovedet på
sådan en tysk sejler, når han får hen ved
30 ophidsede motorbåde lige i synet. I
år skete der dog heller ikke ulykker i

den forbindelse. På trods af det gik
starten fint, og Laurits brillerede med at
sætte spiler allerede inde i havnen, så
han havde et godt forspring inden sejl-
bådene nåede ballonen – frisk initiativ,
der kendetegner en rigtig sejler. Ude på
banen var vejret rigtig fint, og os der
havde luret på, at rævene var udlagt al-
lerede fra formiddagen, havde selvføl-
gelig udregnet, at de så måtte ligge
ovre under Strynø og Strynø Kalv, samt
nede ved »Joense prikken« pga. den
sydvestlige vind. Men rævene var en -
ten ikke drevet så langt eller måske ud-
lagt så langt udenfor banen at de dår -
ligt var drevet derind, da starten gik. Så
i vores båd måtte vi endnu engang kon-
statere at vi aldrig har fundet en flaske

nede i nærheden af Joense prikken,
selvom vi har troet på heldet dernede
gennem flere årtier.
Men pyt med det, vi fik en hel anden

oplevelse: Ud for Strynø Kalv, da vi var
ved at opgive at finde flere flasker, så vi
noget mørkt, der drev på vandet et par
hundrede meter borte – det lignede
ikke en flaske, mere en sort fodbold,
men det skulle nu alligevel checkes.
Da vi nærmede os dykkede »fodbol-
den« pludselig, og var væk i et minuts
tid. Så kom den op igen, kun 30 meter
borte, og sandelig om det ikke var en
flot nysgerrig sæl med store brune øjne
og flot overskæg, der nysgerrigt kig-
gede på os. Vi var flere gange rigtig tæt
på den, og særlig skræmt var den ikke.
En fin oplevelse, der kunne kompen-
sere for den ikke imponerende flaske-
høst i år. Og for at det ikke skal være
løgn, mødte vi 10 minutter efter at vi
havde sagt farvel til sælen, 3 marsvin
kun 50 meter fra jollen, så det var jo en
ren nationalpark oplevelse den dag. 
På vej hjemover var der stormøde

ved ballonen, hvor Tommy (snart tradi-
tionen tro) servede røde pølser fra
hans kæmpeskib. En masse både
lagde bi hos Tommy til gemytligt sam-
vær inden vi skulle ind og aflevere fla-
sker.

»Min sæl for en Rævejagten«
Af NIS KØRNER

Så går den vilde jagt ud af havnehullet, og forbi skrækslagne tyske gæstesejlere.
Foto: Jens Lindholm.

Sejlbådenes mere sindige start. Foto: Jens Lindholm.
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De som færdes på havnen har sikkert
opdaget, at der hen over sommeren 
er kommet flere Ballad både ved bro 7
og 8.
Bente og Per Morsø er nogen af de

nybagte Ballad ejere, og undertegnede
har haft fornøjelsen af, at deltage i hjem-
transporten; en tur fra Skive til Marstal.
Søndag d. 25. september mødtes vi

på Kildebjerg Rasteplads og kørte der-
fra i bil til Skive, hvor båden lå og ven-
tede på at komme på langfart. Grej og
proviant bragtes ombord og borstu -
vedes i de mangfoldige gemmer i det
gode skib. Endelig klar til afgang; mo-
toren startes og vi er klar til at stævne
ud på den vindstille, lidt disede Skive
Fjord. Solen skinnede på os og forvent-
ningerne var høje, men på trods af den
kraftige motor fik fulde omdrejninger fik
vi ikke farten op; 1,8 knob blev logget
(på et instrument som dog senere viste
sig at være ekkoloddet!). Vi måtte er-
kende, at der nok var mange skaller på
skruen. Kranen var optaget og sælge-
ren var forduftet, så Per – som jo er den
yngste og sporty – blev tildelt rollen
som dykker og skalleskraber.
Bevæbnet med kniv (ulovlig og vel

lang efter loven om blankvåben...) og
lånte svømmebriller måtte Per ned i det
kaffefarvede og kun 15 grader varme
havnevand i Skive Søsportshavn. Efter
mange dyk kunne han erklære ren
skrue, hvilken kunne ses på accelera-
tionen og topfart. 

Første dag gik turen for motor nord
på gennem Skive Fjord til Løgstør, som
vi nåede inden mørket faldt på. På
denne rejse fik vi prøvesat sejl og truk-
ket de nødvendige liner.
Mandag d. 26. september; op med

lyset og atter på farten. Vinden var i
syd, hvilket var ideelt for vores plan, så
for motor til Aggersund og derfra under
sejl til Aalborg, hvor broerne hurtigt åb-
nede for os – vejret var fantastisk; sol
og tilpas med vind. Efter Aalborg grå-
nede det lidt og ved indsejling til Hals
fik vi rejsens eneste byge.
Tirsdag d. 27. september; ud af Hals

i jævn vestlig vind og solen kravler
langsomt op på himlen. På vej ud
mødte vi Per’s arbejdsplads; Sand-
pumperen Kiv, som var på vej til Løg-
stør for at bortfjerne 12000 m3 sand. På
en agten for tværs strøg vi rask af sted
til Grenå – vi var godt solsvedne i an-
sigterne, da vi nåede frem. Vi havde et
righoldigt udvalg i sweatere og lange
underbukser, men ingen tænkte på
shorts og solcreme.
Ved Fornæs mødte vi dagens ene-

ste lystsejler; en blå Finsailer – Nira-
vana fra Marstal. Vi førte hverken stan-
der, navn eller hjemsted, så der var ikke
tale om genkendelse.
Onsdag d. 28. september var det

atter fint vejr og fin vind, så ud fra Grenå
i morgengryet. Vi kunne lige lægge ned
mod Fyenshoved, dog måtte vi ved
Hjelm have et slag, da øen lå i vejen! El-

lers gik det bare på en skarp foran for
tværs forbi Vejrø og Samsø.
Ved Romsø slap vinden op og mo-

toren holdt for det sidste stykke ind til
Kerteminde.
Her lavede vi i buldrende mørke en

spændende tillægning, i det jeg måtte
konstatere, at vi ikke længere kunne slå
bak eller fri. Farten var ret høj, men
med slukket motor og en omsvajning
gik det fint. Vi var lidt trætte, så den
stod på købe pizza i modsætning til de
foregående afteners kulinariske ekspe-
rimenter – derefter tog det ikke lang tid
at finde køjen.
Torsdag d. 29. september; op med

solen, ingen vind og motoren stod i
fremad – det var lige det vi havde brug
for og den fik lov at spinde hele dagen.
Så sidst på eftermiddagen var der nyt
skiv ved bro 7 i Marstal. Der er ikke man -
ge der har været så heldige med vejret i
denne sommer, som vi var på denne tur
– korte dage, men sol og varme. 225 sø -
mil viste GPS’en, da vi var hjemme.
En rigtig fin tur, og du og din familie

ønskes »Fair Wind and plenty of it« fra
Torben.

Nyt skiv i havnen
Af TORBEN HOLM

Aggersundbroen.

Om aftenen var der standerstryg-
ning og herefter aftenfest med med-
bragt madkurv, som det har været
traditionen i årevis. Efter et par år med
lidt dalende interesse for aftenfesten,
var der i år fuldt hus, med op mod 90
deltagende medlemmer. Kl. 2100 var
det, i formand Michaels fravær, løbsle-
deren Tommy Christensen, der slog på
glasset og samlede lidt op på dagens
begivenheder og uddelte præmier for
aftensejladser og rævejagt.

Flot fremmøde til den efterfølgende
standerstrygning, fællesspisning og præ-
mieoverrækkelse. Foto: Marie Kreuter

Massivt fremmøde blandt medlemmer af de Småborgerlige sikrede festdeltagerne
adskillige spontane numre – et fint supplement til den levende musik suverænt le-
veret af Kim. Foto: Marie Kreuter

RESULTAT AF RÆVEJAGTEN 2011:
Motor Både:
12 Flasker - 154 points »Rasmus« . . . . . . . . . . . . . . . H. E. Hansen
13 Flasker - 129 point »Obelix«  . . . . . . . . . . . . . . . . Henrik C. Henriksen
9 Flasker - 118 point »Eriksen«  . . . . . . . . . . . . . . . Kim Eriksen
Sejlbåde:
4 Flasker - 61 point »Svesken«  . . . . . . . . . . . . . . Niels Vestergaard
2 Flasker - 41 point »Pipaluk«  . . . . . . . . . . . . . . . MogensMadsen 
1 Flaske  - 10 point »Søline«  . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Madsen
1 Flaske  - 10 point »Solstrålen«  . . . . . . . . . . . . . Laurits Nielsen
Den store »Ræv« »Sara«  . . . . . . . . . . . . . . . . . Erik Kromann
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

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

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

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

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

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

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

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

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

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

EBBES BÅDEBYGGERI

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

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

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

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

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

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17

Middagslukket 12.30-14.00

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

EN AFTALE ER EN AFTALE !

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

Klosterplads 9
5700 Svendborg  Tlf. 63 14 69 00
www.deloitte.dk
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I uge 29 fløj vi til Split i Kroatien og
mønstrede i en Dufour 455 kaldet Ada-
gio. Turen var en gave fra vores børn
og svigerbørn til Sørens runde fødsels-
dag. Vi var der alle: Sine (rejsearran-
gør), hendes mand (alle tiders kok),
børnebørnene Margrethe og Katrine,
Rasmus og Gitte (hun har rødder i
Ærøskøbing) samt Jacob og Lene.
Sidstnævnte medbragte fra dagen før
en nyslået sølvmedalje i EM i 470 jolle,
der foregik i Helsinki. Så var stilen lige-
som lagt.
Og sikke et skiv. Stor salon med hjør-

nesofa, fladskærm (den fik vi godt nok
aldrig til at virke. Men hvem pokker
tager af sted i båd med super natur for
at glo på TV, så hul i det.) Ude for var
der to kahytter samt separat bad og toi-
let, og ude agter endnu to kahytter med
bad/wc. Kabyssen var med køleskab
og fryser samt kardansk ophængt kom-
fur/ovn. Mit eget kogegrej hjemme
kunne på ingen måde måle sig med det
ombordværende. Ja, vi brugte det godt
nok kun et par gange, for det var så
hyggeligt (og vældig dyrt) at gå på en
lokal restaurant om aftenen. 
Selve cockpittet var såmænd ikke

meget længere (men en del bredere)
end det vi har i »Svesken«, men nu er
en Ballad jo også vældig godt propor-
tioneret. På fordækket var der en
masse bånd og sejl og gummibåd, og
dog alligevel god plads til solbadning.

Og det var der mulighed for de fleste
dage. 
En uges tid før vi skulle af sted, havde

jeg været til eftersyn ved min tandlæge
i Svendborg og han sagde at vi nok
måtte indstille os på at der ikke blev
noget med at sejle for sejl, da der aldrig
var en vind der rørte sig i det farvand.
Han talte af erfaring, for han havde sin
båd liggende fast dernede (jeg har nok
efterhånden betalt halvdelen af den). 
Men tak spids. Den ene dag beslut-

tede skipper i samråd med dæksbe-
sætningen, at vi skulle sejle en tur
rundt om Hvar. Øen ligner til forveks-
ling Langeland, men er, erfarede jeg
senere, en hel del længere. 
Det gik for fulde sejl langs sydkysten,

og blæste mere og mere op, og jeg
kunne da godt se og høre på »sejlads-
planlæggerne«, at vi nok ville få en
streng tur, når vi rundede spidsen af øen. 
Og hvilken tur. Jeg bad for mit liv og

holdt krampagtigt fast. Børnebørnene
var under dæk med deres mor og
hørte Orla Frøsnapper, så jeg tror så-
mænd ikke at de opfattede det som
farligt (og det påstod sejlerne også, at
det aldrig var). Orla Frøsnapper kom
også ud af cockpithøjttalerne, som vi
aldrig fandt ud af at slå fra, så vi fik hørt
den nogle gange.
Som før nævnt var cockpittet ikke

vildt stort, men bredt, og der var rat i
både styrbord og bagbord side og på

et tidspunkt greb jeg i panik fast i den
nærmeste støtte for at holde mig fast
og lagde ikke mærke til, at jeg havde
stukket armen ind gennem rattet. Først
da Søren drejede hårdt på det andet
rat op i en sø, da blev min arm bøjet i
en vinkel på 45 grader. Enten har jeg
gummiarme eller så er jeg bare utroligt
heldig. Ud over lidt blå mærker og lidt
gråd (fra mig) kom vi i land uden ska-
der. Helt utroligt.
Flotte marinaer, fantastisk blåt og

gennemsigtigt vand, smukke kyster
med vand helt ind til klipperne, flotte
små byer og meget, meget varmt.
Et par nætter senere lagde jeg mig i

cockpittet og sov, fordi det var så
varmt og på et tidspunkt vågnede jeg
ved, at det smådryppede. Skibet var

Sejlads med hele arvemassen
Af INA VESTERGAARD

Besætningen. »Tosken« (Torsken).

Hagl i Split.

Pole Dance.
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikel -
serie under navnet »Stafetten« med det formål,
at få nogle forskellige personer til at yde et bi-
drag til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv –
der er frit slag. Det kan være tur- og rejseberet-
ninger – nye såvel som gamle, betragtninger
vedrørende sejlklubben og dens fortid/fremtid,
oplevelser på havneområdet, sømandshistorier,
spændende kapsejladser, gør-det-selv projekter
på båden eller noget helt andet så længe det
holder sig indenfor emnet sejlads/sejlklub/øhav. 

Fotos er selvfølgelig særdeles velkomne!

OBS – vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at
skrive, hvis det er dem meget imod, blot skal vi
snarest have det at vide, så vi kan udpege en
ny. Men selvfølgelig ser vi helst, at den udpe-
gede person tager udfordringen op, så vi i fæl-
lesskab kan skabe et varieret og interessant
blad.

I dette nummer præsenterer Carsten Hirtsgaard
os for en utrolig interessant beskrivelse af et
spændende og meget flot karriereforløb inden
for Søværnet. Carsten tager os med på en lære-
rig rejse til så smukke steder som Grønland,
Fær øerne og Marstal, fortæller os om bl.a. 
olieberedskab, havmiljø og navigationsskoler –
glæd jer til god læsning!

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

METTE MARIE KREUTER
Som nævnt i Lederen er det redaktøren,
der skriver denne Stafet – og jer der væl-
ger om det skal være den sidste.

Jeg vil gerne tage jer med på en uges
sejltur med fuldriggeren Georg Stage,
som i august dette år gæstede Marstal
Havn for første gang nogen sinde – og
ved afsejling var jeg ombord som cen-
sor/observatør på en fantastisk rejse til
Christiansø via Rønne.

Alle andre Stafet-skribenter er blevet
præsenteret med lidt korte fakta, så det
slipper jeg nok heller ikke for.

Jeg er 37 år, skibsføreruddannet fra
MARNAV og har efterhånden boet 10 år
i Marstal. 

Det er blevet til mange forskellige navi-
gatørjobs efter eksamen; bl.a. enestyr-
mand i Rederiet Kromann, i Ærø-fær ger-
ne og sidst som overstyrmand i Mærsk
Supply. 

Jeg nu er kommet i Marstal gennem
20-25 år og er derfor glad for at jeg er
blevet bedt om at komme med et input
til Sejlklubbens blad. Ud over, at jeg
synes rigtig godt om Marstal som by
og den natur som den ligger i, har jeg
som officer i søværnet altid været op-
taget af byens meget markante mari-
time kultur.
Det er tydeligt, at man i Marstal bli-

ver opfattet som »turist«, selvom man
har et hus, og er kommet her gennem
mange år. Men dejligt er det så, når
man kommer ordentligt i snak med de
lokale og fortæller at Line’s oldefar var
Marstal-skipper og at jeg selv er »sø-
mand«, så bliver man delvist accepte-

ret, eller har i det mindste skabt for -
ståelse for, hvorfor man er i byen og at
man ikke bare er på gennemrejse.
Jeg ved, at mange i den civile søfart

ikke rigtigt synes man er »sømand« når
man er uddannet og arbejder i søvær-
net, men jeg synes nu at der er ganske
mange lighedspunkter. Jeg håber gen-
nem dette indlæg, at give et indblik i
nogle af de mindre kendte søværnsop-
gaver og fortælle hvordan en karriere i
søværnet kan være.
Først lidt om mig selv. Da jeg i 1985

nærmede mig studentereksamen, skul-
le jeg finde en retning for min videre-
gående uddannelse. Mulighederne var
mange, men lidt ved en tilfældighed

blev det en optagelse som kadetaspi-
rant i søværnet, at valget faldt på. Jeg
vidste faktisk ikke ret meget om sø-
værnet på det tidspunkt. Uddannelsen
varede 4 år og så var jeg premierløjt-
nant, og havde i samme omgang fået
det, der svarede til en styrmandseksa-
men. 
Under praktikperioderne havde jeg

været en tur på Grønland, og det hav -
de vakt min store interesse, så i stedet
for, som de fleste, at søge om at sejle
rigtigt krigsskib, så som minelægger,
torpedobåd eller korvet, ønskede jeg
at sejle fiskeriinspektion i Nordatlanten.
Det lykkedes mig også og jeg havde 4
gode år med patruljering ved Færø-

Gunnar Thorson
Af CARSTEN HIRTSGAARD

udstyret med permanent solsejl, så jeg
kunne såmænd bare være blevet lig-
gende, men som lyn fra en klar himmel
kom der er vild tordenbyge susende
over os. Søren og drengene havde af-
tenen forinden fortøjet på forsvarlig vis
med god afstand til broen (dernede
fortøjer de konsekvent med agterstav-
nen inde). Og godt for det, for pludse-
lig stod himmel og hav i et og nogle af
nabobådene bankede agterspejlet op i
broen. Det hele var overstået på 20 mi-
nutter, men hvilke minutter. 

Dagen efter skulle vi aflevere båden
igen, men vi var nogle, der sammen
med børnene tog en taxa tværs over
øen og lod de garvede om at sejle
båden retur.
Efter fællesfoto og spisning drog vi i

spredt flok til lufthavnen og undervejs
blev den ene taxa udsat for massivt
haglvejr, som man ifølge taxachauffø-
ren aldrig før havde været ude for. Hagl
på størrelse med bordtennisbolde. 
Så stol ikke altid på hvad folk fortæl-

ler om vejret. Det må opleves. Inas Bunkerstation.
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erne og særligt Grønlands vestkyst. En
meget spændende og lærerig periode,
hvor jeg blandt andet havde 2½ år som
chef, eller kaptajn/skipper som det vel
hedder her i byen, for inspektionskut-
teren Tulugaq. En rigtig dejlig og spæn -
dende tid, hvor jeg som chef for en 14
mands besætning med stor erfaring,
faktisk var yngste mand om bord. En
tid, hvor man ud over de store naviga-
toriske udfordringer i de grønlandske
fjorde, som ofte ikke er opmålte, også
fik godt brug for den gode ledelsesud-
dannelse, som man får i søværnet. 
Efter nogle år med skiftende tjene-

stesteder skulle jeg videre i karrieren,
og i forbindelse med min videreuddan-
nelse, skulle jeg også have min skibs-
førereksamen, som jeg tog på Svend -
borg Navigationsskole, som søværnet
havde lavet en aftale med. Et interes-
sant ophold hvor jeg fik øjnene op for
selve uddannelsen, hvilket førte til, at
jeg efterfølgende læste til navigations-
lærer på Danmarks Tekniske Universi-
tet. Med disse papirer i hånden møn -
strede jeg så på Søværnets officers-
skole som leder af skibsføreruddannel-
sen og underviste i bl.a. navigation og
skibsteknik, og senere var med til at
indkøbe og starte vores navigationssi-
mulator op. 
Vores karriereforløb i søværnet er ty-

pisk præget af jobskifte ca. hvert 3. år,
men som navigationslærer og nu or-
logskaptajn, var jeg blevet specialist og
arbejdede derfor på skolen i 7 år, inden
det var på tide at komme ud og få op-
dateret min viden. Det gik faktisk op for
mig, at de historier jeg stod og fortalte
til eleverne, efterhånden var blevet
mindst 10 år gamle og at mange af de
skibe jeg havde sejlet på ikke længere
eksisterede. Det lykkedes mig så at
blive chef på Miljøskibet Gunnar Thor-
son, som er et af Danmarks to store
miljøskibe, der sammen med to mindre
fartøjer, og i samarbejde med Marine-
hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen
samt kommuner og regioner, udgør det
samlede danske miljøberedskab.
Det sker heldigvis ikke så tit, at der

er olieudslip i de danske farvande, men
når det sker, gælder det om at sætte
ind så hurtigt som muligt. Derfor er de
to små miljøenheder konstant på én
times varsel, og Gunnar Thorson og
søsterskibet, er altid klar til afsejling
inden for 16 timer. Skibet sejler ca. 100
dage om året, hvor det meste af tiden
bruges på øvelse i relation til oliekata-
strofer. Der er uger hvor vi øver for os
selv med interne procedurer og sæt-
ning af flydespærringer, og andre uger
hvor vi træner med de øvrige miljø-
skibe, både de danske og vores man -
ge internationale samarbejdspartnere.
Således sejler vi primært i danske far-

vande, med enkelte ture ind i Øster-
søen, eller til Holland og Tyskland i
Nordsøen.
En af disse øvelser foregik for et par

år siden i Marstal Bugt, hvor søværnet
havde lavet en aftale med Ærø fær-
gerne, som deltog med M/F Marstal.
Øvelsen simulerede en kollision mel-
lem færgen og en coaster, med såre-
de og overbordfaldne personer og et
efterfølgende olieudslip som skulle
samles op. Øvelsen gik »så godt«, at
der på et tidspunkt blev talt op at vi
havde samlet 10 ud af 8 overbord-
faldne op! Min første tanke var, at det
måtte være to tyske badegæster vi
havde fået med op, men da de »over-
bordfaldne« var dukker virkede det
ikke så sandsynligt. Det viste sig da
også efter en nøjere gennemgang, at
der var tale om en kommunikationsfejl!
Hvilket bare viser hvor vigtigt det er at
holde styr på antal passagerer, både
ved afsejling, efter en ulykke og for
vores vedkommende, hvor mange de
forskellige skibe har samlet op. Her
brugte vi uforholdsmæssig meget tid
på at få færgen til at bekræfte antal
passagerer om bord. 
En enkelt gang på de 4 år fik jeg dog

mulighed for at samle olie op »live«,
som vi siger. Det var en bunkerslange
som var sprunget ved Prøvestenen i
Øresund. God planlægning fra skibs -
chefens side gjorde at vi faktisk lå for
ankers få mil derfra. Så inden for én time
var vi i gang med at bjærge de ca. 300
tons olie som var løbet i havet. Som
chef på Gunnar Thorson, var det min
opgave at koordinere opsamlingen og
få de ca. 10-12 skibe fra Danmark og
Sverige til at arbejde sammen. Opera-
tionen lykkedes og på bare 24 timer
havde vi samlet stort set al olien op.
Af andre spændende opgaver kan

jeg nævne, at vi siden skibet blev byg-
get til Miljøstyrelsen i 1981, har sejlet
havmiljøtogter for Danmarks Miljøun-

dersøgelser (DMU), som tager vand-
prøver for at monitere iltindhold, alge -
forekomster og meget mere. Vi bliver
også chartret til specialopgaver, hvor
vi blandt andet har testet udstyr for
Århus Universitet, inden de skulle til
Polarhavet og opmåle kontinentalsok-
len nord for Grønland.
Nu er det så tid til at udnytte min na-

vigationslæreruddannelse igen, hvor
jeg er tilbage på Søværnets Officers-
skole i mit tidligere job som leder af
skibsføreruddannelsen, som nu er
skruet sammen efter samme model,
som Marstal Navigationsskole bruger,
således vores elever ender med en 
civilt kompetencegivende skibsfører-
eksamen, hvor de dog mangler farts-
tid i et handelsskib.
Mine udmønstringer vil de næste

par år derfor begrænse sig til kortere
togter i det sydfynske med damjollen
KIWI, mens jeg drømmer om nye »lang-
farter« med søværnet og selvfølgelig
altid holder udkig efter havfruer...

GUTH forlægger med max. Fart (11,5 kn).

GUTH samler olie op i Sundet, januar
2008.
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BAGSIDEFOTO

Mylder ved flydebroen på en af Optimist- og juniorsejlerne’s sidste træningsonsdage. Foto: Jens Lindholm.

EFTERÅR/VINTER

� 3. dec.: Kranen rigges af
� 4. feb. 2012: Sommerfest
� 11. feb. 2012: Generalforsamling
� 15. april 2012: Standerhejsning
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