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Den flyvende Maja. – Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklub-
ben og råbte om hjælp, idet jeg under en forældrekapsejlads passerede hende. Jeg frygtede for hendes liv, og halede hende om-
bord i optimisten. Men så snart tøsen var i sikkerhed, tog fanden ved hende, og takserede min hjælpsomhed med at vippe båden
uhæmmet, og med det resultat, at vi væltede, og gik i baljen. Jeg skylder dig en tur i vandet, Maja!

Maja har været med til flere optimiststævner i C-feltet, men skulle til Fynsmesterskabet på Thurø have sin ilddåb i det noget skar-
pere B-felt med hen ved 20 deltagere. Det var en stor mundfuld, men med stort gå på mod og sejlglæde, kastede hun sig ud i
kampen.

Hun fulgte godt med, men nåede ikke denne gang en plads på podiet. Hun fik en god træning, og jeg er vis på, at hun med lidt
mere rutine vil kunne blande sig i toppen – måske 2013 bliver din sæson! Foto af Anders Lund / Tekst af Jens Kristensen.
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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.
v/ Hanne Kromman
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 2012

Formanden har ordet
Af MICHAEL HANSEN

Jeg er i den heldige situation, at jeg kan se at der sker lidt fra gang til
gang, når jeg skriver disse linjer selvom det ikke er alt jeg skriver om
der er udvikling i. Guderne må vide hvad der sker på kommunen?
Man retter henvendelse (skriftligt) om både mere plads til vinteropbe-
varing samt om tilladelse til at flytte vores container og opføre en ga-
rage til vores »nye« traktor.

Med hensyn til spørgsmålet om mere vinterplads har jeg fået to
mundtlige svar; det første fra et medlem af Teknik- og Havneudvalget,
han sagde, at de havde besluttet at vi kunne få stykket langs vejen
(ved siden af malerhallen) – det næste mundtlige svar jeg har fået er
fra havnefogeden, der siger, at det kan vi ikke alligevel, og der ligger
den nu.

Med hensyn til container og garage har jeg absolut intet hørt.

Men jeg er optimist og tror at der snart kommer skriftligt svar vedrø-
rende begge henvendelser!

Mens vi er ved det med kommunen… Der har heller ikke været nogen
henvendelser fra kommunes side siden Teknik- og Havneudvalget 
anbefalede kommunen at der skulle opstilles en søjlesvingkran (del-
finansieret af sejlklubben).

Ellers er de sidste 3 måneder fløjet af sted som de plejer; vi fik ryddet
op på pladsen, og fik kørt en masse skidt og brombær væk. Denne
seance er vi nødt til at have hvert efterår, ellers gror det op over bå-
dene især sønder ude på pladsen.

Der er i bestyrelsen truffet beslutning om at udskifte belysningen i den
»gamle« del af sejlklubben, og i den forbindelse opsætte nye lyddæm-
pende loftsplader, så vi får nyt lys og bedre lyd i lokalet.

Jeg skal endnu en gang gøre opmærksom på, at vi stadig mangler en
til at styre festudvalget, samt en assistent til Park- og Haveudvalget.

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

– – –

Redaktøren er også i en heldig situation – nemlig at modtage en
masse dejlige billeder/motiver fra medlemmerne, og hver gang er pro-
blemet at VÆLGE. Særligt forsidebilledet! De forskellige afdelinger
skal selvfølgelig alle »tilgodeses« på skift, og den tekniske kvalitet skal
der også tages højde for.

Denne gang var der dog absolut ingen tvivl om valget – det faldt lyn-
hurtigt på »den flyvende Maja«, der efter fem sæsoner i Marstal Sejl-
klubs Optimist-/juniorafdeling stadig dyrker sin sport med en smit -
tende livsglæde, og endda også har masser af mod på konkurrence/
kapsejlads.

Forhåbentlig kan klubben fortsat holde ungernes interesse fangen,
men det kræver selvfølgelig – som også nævnt et par steder i bladet
– at jollerne holdes i en nogenlunde stand og samtidig tidssvarende
nok til kapsejladsformål, som bl.a. Maja’s sponsorerede jolle (Søby
Værft).

Også klubbladet Ballonen er afhængig af »sponsorater« i form af an-
noncer – desværre oplever vi et vist frafald pt.. Nogle pga. af genera-
tionsskifte eller afvikling af virksomheden/forretningen, men derudover
er der jo finanskrise, og selv oplagte annoncører som f.eks. et lokalt
lystbådeforsikringsselskab begynder at falde fra. Derfor søges der en
ihærdig annoncesælger, der har lyst til at bruge 10-15 timer om året
på at sælge annoncer – evt. i samarbejde med redaktøren.

DEADLINE 
for BALLONEN nr. 1, 2013 er: 10. februar

BALLONEN
Officielt medlemsblad for Marstal Sejlklub.
Udkommer marts, juni, september og december.

Oplag:
Ca. 500 eksemplarer. 
Udsendes til medlemmer, andre klubber, 
annoncører m.fl.

Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.

Annoncer:
Henvendelse fra annoncører vedr. ændringer, 
opsigelser o.lign. kan ske hele året til bladets redaktion.
Dog senest 1. december hvert år, hvis ændringen skal have
virkning i den kommende årgang.

Redaktør: 
Marie Kreuter, 
ballonskipper@planet-earth.dk, 
tlf. 21 70 58 80.

MARSTAL
SEJLKLUB
www.marstalsejlklub.dk
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Rævejagten 2012
RÆVEJAGTEN – en sikker succes 
i Sejlskabsforeningen
Af TORBEN HOLM

Til dette års Rævejagt gastede jeg hos Laurits. Vejret var
meget skiftende – det samme var vinden. Frisk sejlads med
kringle og kringler, men hyggen druknede i heftige regnby-
ger.
Trods det ustadige vejr var der ganske mange deltagere.
Flaskerne lå tilsyneladende lidt i stimer, og vi fandt 9 fla-

sker med tilsammen 155 point – det rakte til en 2. plads for
sejlbådene. Søen blev ganske høj, så det var slet ikke let at
få øje på flaskerne.

Skipper Laurits Nielsen sammen med de øvrige gaster; Sille
Rasmussen og Claus Jørgen Grube.

Den sædvanlige trængsel ved havnehullet!

Formand Michael holder tale mens klubstanderen stryges. Når det regner så galt, er det rart at have tag over hovedet.

BOYE ER EN SNEDIG RAD! 
– Rævejagten 2012
Tekst: NIS KØRNER. Fotos: EMIL KØRNER

Den 29. september var der atter kaldt til rævejagt i Marstal
Sejlklub. Vejret var ikke særlig spændende, og en udsigt til
kuling dagen før sejladsen gjorde, at en lille kompetent for-
samling mødtes ved sejlklubben lørdag kl. 12.00 for ende-
ligt at afgøre hvad der skulle ske. På det tidspunkt var der
dog ikke tvivl om at sejladsen skulle gennemføres, da vin-
den var nede på max. 10 m/sek. Det trak stadig med regn-
byger, så rekorddeltagelse ville det næppe blive til.
Alt gik efter planen, og Boye Kromann, der afløste en

bortrejst Tommy ved startpistolen, fik planmæssigt sendt de
tre bådklasser af sted med 5 minutters mellemrum omkring
kl. 14.00. På trods af det lidt sure vejr, var der alligevel pænt
fremmøde, med 3 robåde, 8 sejlbåde og 19 motorbåde.
I år blev selve flaskeopsamlingen meget kortvarig, idet

der efter ½ times jagt ikke blev fundet flere flasker. Dem der
søgte mod Halmø først blev de store vindere, hvor nogle
både samlede op til 19 flasker op på et meget lille område
på meget kort tid. Dem der i programmet havde læst at
banen strækker sig helt ned til Joense prikken blev sorteper,
idet der intet var at finde på over halvdelen af banens areal
længst mod øst. Jeg har senere fået en (sø)forklaring på
hvorfor de ikke var smidt ud med større spredning, og det
skyldtes mere force majeure end manglende kendskab til
banens udbredelse; så vi håber i sportens hellige navn, at
det bliver bedre næste år, og hele banens areal tages i brug.
Men sejlturen var som sædvanlig fin, med højt humør og

lidt skumsprøjt i ansigtet. Efter 1½ times tid, trak en voldsom
mørk sky op i vest, med kurs mod rævejægerne. Mange
søgte derfor allerede før kl. 16 mod havnen, for at undvige
det sandsynligvis meget våde vejr, der var i anmarch. Den
sædvanlige tradition med at samles omkring Tommys fly-
dende pølsevogn til stormøde, blev i år dels forpurret af, at
selvsamme Tommy ikke var med, og dels af det uvejr, der
var på vej. I vores lille jolle, der i år mønstrede en besætning
på ikke færre end 10, søgte vi også mod havnen, og opgav
at der blev stormøde i år. Men Boye den snedige rad ville det
anderledes, så da vi passerede kran/dok hullet ved Ebbes
gule haller lå Boye kækt i tørvejr under halvtaget, og kaldte
med sit skrækkelige tudehorn alle forbipasserende til møde
under overdækket. Genialt fundet på. Så medens regnen
styrtede ned lå vi 4-5 joller i læ for uvejret og nød en ræve -
jagt-øl. Så i år blev der altså traditionen tro alligevel stor-
møde – dog på en lidt alternativ position.
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Der var vist ingen, der var i tvivl om hvad der var i vente, da denne sky trak op..

Da det værste regnvejr var trukket forbi sejlede vi ind til
sejlklubben og fik registreret vores spartanske last af ræve,
medens andre havde opsamlet rigtig mange. Humøret ved
klubhus og flydebro var som sædvanligt højt.
Om aftenen var der standerstrygning efterfulgt af den

sædvanlige fest med medbragt madkurv og bal til Kims
harmonika, som han kan få til at lyde som et helt orkester,
når alle knapper sættes til. Klubhuset var stuvende fyldt af
festglade gæster, der havde en god aften. Ved ni-tiden delte
formanden præmier ud efter nedenstående resultat liste.

Resultat af Rævejagten 2012
Robåde:
5 Flasker 81points »Mac« Poul Haase
3 Flasker 29 point »Ellen« Torben Kyhl
1 Flasker 5 point »Success« Leif Østlund
Motor Både:
19 Flasker 306 points »Svesken« Søren Vestergaard
11 Flasker 160 point »Kap Tobin« Henrik Kromann
11 Flasker 144 point »Cille« Claus Haase
Sejlbåde:
11 Flasker 185 point »Stoppenålen« Elisabet Kristensen
9 Flasker 156 point »Solstrålen« Laurits Nielsen
8 Flaske 71 point »Mette« Lars Jepsen
Den store »Ræv« »Stoppenålen« Elisabet Kristensen
Resultat i alt 2012: 130 flasker af 175.

Stor jolletrængsel under Ebbes halvtag.

Artiklens forfatter checker lige hvad der er i en af de opsam-
lede »Ræve flasker«.

Foto: Torben Holm.
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2 x DM i Sønderborg
Af ALLAN JON SYDTOFT

Som den lykkelige ejer af Maxpress blev jeg af vores mær-
keklub (X-79) gjort opmærksom på at der blev afholdt det
årlige DM i Sønderborg. En lille diskret mail fra klubben.
Synd at jeg sad på mit skib midt i Nordsøen så jeg lod det
gå. En dag før jeg skulle hjem fra job kom der en reminder,
hvor man opfordrede på det kraftigste. En klasse hvor man
tidligere havde kunne mønstre et ikke helt ubetydeligt antal
skibe kneb det nu med bare at blive otte skibe, så det kunne
blive et officielt DM. Og så havde de endda slået sig sam-
men med den tyske klub, så vi var 2 x DM, hvilket så også
havde en kraftig indflydelse på antallet af deltagende skibe
– vi blev 24 i alt. Jeg kunne jo godt… Så jeg besluttede mig
til at melde mig til, så måtte vi jo se hvad jeg kunne skaffe
af crew bagefter. Altså planlægning… 

1. Skibet kan sejle. 
2. Ring til mor. 
3. Skaf noget mandskab.

Vel ankommet hjemme var det bare at gå i gang. Jeg havde
en uge til det hele. Mesterskabet startede fredag morgen
og sluttede søndag eftermiddag. Altså havde jeg lige 5 dage
til at få alt på plads og arrangere overnatning. Der er intet i
X-79 i kamp-dress, der bare hentyder noget i retning af
komfort. Jeg forsøgte at få fat i en hytte på den lokale cam-
pingplads, men det var bare håbløst. Så prøvede jeg med at
finde et par campingvogne. Det kunne lade sig gøre, men
det ville have været billigere at overnatte på hotel. Så kom
jeg til at snakke med Erik Jørs. Han havde da et stort telt vi
alle kunne ligge i – ingen problem der. Så det blev løsningen
på overnatningen. Så var der kun tilbage at skaffe en be-
sætning. Det skulle jo helst være nogen der var kendt med
bådtypen og gerne kunne være med hele fredagen. Den før-
ste var hurtig klaret; min gode ven Mikkel hjemme fra Lol-
land var helt med på den. Han brugte ca. tre sek. på at sige
ja. Punkt 1 klaret og punkt 2-3 der manglede. Så var det el-
lers bare på facebook og i gang med at se hvem der ellers
kunne. Vores kære redaktør havde tidligere sat mig i forbin-
delse med Anna Grube til årets Ærø Rundt. Men den var
glippet og denne gang kunne hun først komme lørdag mor-
gen, men ellers var hun fyr og flamme. Monica Fabricius
viste sig også at kunne få fri fra job fredag (ved ikke hvad
hun har måtte love Ebbe for at fikse den). Hun havde så en
god ven i Faaborg der nok også havde lyst. Det blev så
Klaus, så var vi jo et hold på fem som er max i henhold til
klasse reglerne. Her havde jeg dog lige overset en lille de-
talje. Vi ville sammen blive for tunge. Så sejladserne blev
klaret med 4 om bord og en i reserve. 
Proviant, opsætning af telt samt transport blev klaret af

mit land team bestående af min kære moder. Da jeg forhørte
mig hos hende var der slet ingen betænkningstid. Selvføl-
gelig ville hun da gerne komme til Ærø og køre bilen med alt
udstyret til Sønderborg og naturligvis skulle hun da gerne slå
telt op. Overnatte sammen med alle os unge i teltet? Ingen
problem. Lave mad til os? Den fikser jeg. Køre Sønderborg
tyndt for at skaffe udstyr som manglede eller gik i stykker?
Den fikser jeg. Her bør jeg nævne at hun blev udstyret med
mit Dankort og kode (her skal så lige lyde en hjertelig tak til
min bankrådgiver for ikke at lukke kortet øje blikkeligt). Det
bør lige her nævnes at Mor-Kirsten er en meget ivrig sejler-
pige og at hun skulle have lavet en masse på huset hjemme
i Nakskov (her skylder jeg stadig…). Maxpress kom på land

i Marstal og blev renset i bunden. Den nyindkøbte log blev
monteret og friboret poleret og så var jeg klar til afgang ons-
dag aften. Bilen var pakket og vi var klar til afgang. De andre
ville så komme til Sønderborg torsdag aften. Og Anna som
den sidste på anden dagen lørdag morgen.
Onsdag morgen var jeg klar til afgang kl. 9. og ankom til

Sønderborg kl. 18.30 efter en rigtig hård tur. 12 m/sek. lige
i næsen hele vejen, så det var en meget, meget træt mand
der ankom til Sønderborg. Godt Mor-Kirsten havde klaret
det hele på teltpladsen og var klar med et måltid varm mad.
De andre kom kort efter og vi fik hilst på hinanden. Der blev
travet rundt på broen, som var blevet reserveret kun til os.
Her kunne man virkelig se at dette var en klasse, hvor der
blev gået til stålet eller rettere plastikket. Mange af bådene
havde en eller flere småskader der var blevet lappet efter
bedste evne. Her skal det dog nævnes at der også var
mange særdeles flotte glansbilleder imellem. Der blev hyg-
gesnakket på begge sprog – nogen dog med lidt tungere
accent end andre. 
Torsdag gik det så løs. På den første sejlads blev vi fan-

get af meget lidt vind 2 min. for langt fra start, så vi kom for
sent og mistede den første sejlads. Surt, men som vi blev
enig om; »man måtte smide det dårligste resultat væk og
det havde vi jo så bare gjort med det samme«. Så gik det
bedre med næste start. Vi kom med og fik en rimelig sej-
lads med en placering i den lidt tunge ende... Der skulle vist
arbejdes med starterne. Jeg havde ikke sejlet massestart i
nævneværdig grad siden jeg sejlede Optimist for nu mange
år siden. Her blev der godt nok mast meget oppe på linjen.
Slet ikke noget der kan sammenlignes med Ærø Rundt. 3.
start gik det da også helt galt og næsten hele feltet gik over
før tid. Omstarten gik heller ikke meget bedre, så alle gode
gange tre – her kom vi godt af sted og havde en rigtig god
sejlads med en placering oppe blandt de 10 første og med
en fornemmelse af at vi kunne gøre det bedre. Der gik dog
et spilhåndtag til i kampens hede og et nyt blev bestilt via
mobilen, så det lå klar når vi kom ind (sammen med den let-
vægts pagaj som jeg havde glemt under pakningen af ski-
bet). Endnu en tak skal lyde til bank og mor. Dagens reste -
rende sejladser blev også gennemført med rimelige resulta-
ter og da sidste sejlads var slut ringede jeg for at sige at vi
var på vej ind. Svaret lød; hvad skal jeg nu skaffe?... Sønder-
borg Sejlklub havde arrangeret fællesspisning ved grillen på
havnen og en festlig aften gik i gang. Dernæst var det ellers
bare til køjs i teltet. 
Lørdag morgen ankom Anna, og Monica blev i land sam-

men med mor. Klaus overtog roret, Mikkel blev storsejlstrim-
mer, Anna forsejlstrimmer og jeg blev bøffegast og prygle -
knap på fordækket. Dette viste sig hurtigt at være den op-
timale placering. Klaus havde mange års erfaring i diverse
jolleklasser og var vant til massestarterne. Lige meget hvor
tæt de andre lå, fik han altid fundet et lille hul, hvor han
kunne mase Maxpress igennem. Og med en beroligende
kommentar om at skader under 2 m2 havde han udstyr bag
i bilen til at kunne klare på stedet, så blev der slet ikke givet
ved døren. Den kommentar blev fulgt af yderligere en om at
de alle sejlede, som kørte de radiobil i et omrejsende tivoli.
Og med min kommentar om at hellere brække sig end at
trække sig, kastede vi os ind i kampen om de bedste plad-
ser på start linjen. Dagen startede med tre omstarter, sort
flag, frisk vind og tre bløde kollisioner samt nogle rigtigt
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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

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

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32
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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*

gode placeringer. Her kunne vi konstatere at vores boat-
handling kunne måle sig med de bedste i feltet. Speeden
var der også, men det kneb lidt med højden. Så der blev
trimmet og justeret i vildskab mellem sejladserne. Og en en-
kelt topplacering blev hevet hjem. Specielt på spilerbenene
fik vi rigtig god fart på skibet. Klaus fik dykket på de små
søer og Mikkel fik pumpet spileren, så vi fik små mini
flyve/surfe ture ud af det. Mikkel måtte virkelig arbejde for
det på de ben. Efter en virkelig skøn dag på havet med frisk
vind og sol blev der trimmet voldsomt på båden da vi komi
havn. Her skal lyde en kæmpe tak til Mikkel for alle de 
ekstra ting han lige havde med i bilen og Klaus for sin eks-
pertise ud i trim af rig. Den har aldrig stået så godt før. Ej hel-
ler så hårdt. Tak til Anna for at kunne se tryk på banen og de
fine blå mærker jeg fik på armene (hun er en hård arbejds -
giver for en gumpetung »fordækker« som mig). Tak til Monica
og Mor-Kirsten i land for den løbende opdatering af place-
ringerne. Sønderborg Sejlkub har investeret i Track Track så
man live kan følge med i løbets udvikling. Det var måske
noget til Ærø Rundt? Ret underholdende at kunne se bag -
efter hvor de andre sejlede fra os og hvor vi sejlede fra dem.
Festen om aftenen var rigtig god. Buffet med helstegt vild-
svin og salater er bare noget der dur. Der blev snakket mel-
lem alle bådene og alle var rigtigt godt tilfredse med arran -
gement og måden hele mesterskabet blev afviklet. 
Efter endnu en god nats søvn var der lige plads og tid til

endnu tre sejladser. Vinden var frisket yderligere op og der
var sat hårdtvejrsflag, så der skulle sejles med fok på den
første sejlads. Vi fik endnu engang en fin placering og da
vinden var løjet af til anden sejlads var det igen valgfrit om
Genua’en skulle op, Den lå lige på grænsen, så vi valgte at
forsætte med fok. Den kom vi til at fortryde. Vinden for-
svandt helt og det endte med at sejladsen blev afbrudt og
vi alle blev trukket i havn af dommerbåden. Den sidste sej-
lads blev aflyst. Herefter var der samling og præmieover-
rækkelse og der var en god slat ekstra præmier, så selv en
beskeden 13. plads fik en lille præmie for fint resultat og ros
for at have sejlet godt. Slutteligt blev der snakket meget om
hvor det næste mesterskab skulle holdes og om det igen
skulle holdes sammen med den Tyske X-79 klub. Hertil var
der stor tilslutning og det blev samtidigt besluttet at holde
alle fremtidige mesterskaber i det sydlige Danmark så de
fleste ikke skulle i gang med at traile skibene rundt. Det bør
lige her nævnes at 2 af det tyske deltagere kom fra en sø i
midten af landet og havde måtte køre små 600 km hver vej.
Nu var klokken blevet hen af 15 og jeg skulle hjem mod Mar-
stal. Vinden var igen frisket meget op og vi havde små 8
m/sek. fra vest så det ville være muligt at nå Marstal inden
solnedgang. Monica ville gerne sejle med, så vi fik rigget
fokken til igen og kom af sted. Det gik vældigt fint indtil vi
kom fri Als. Hun ville også gerne have en lille flyvetur, så vi
fik sat spiler og farten blev sat drastisk i vejret. Desværre
drejede vinden så mod nord og vi måtte skære en del. Sam-
tidig kom der nogle byger med en masse vind og efter tre
kraftige opskæringer sprang det læ skøde krog (+300 kg!)
efter et kraftigt pust. Så spileren blev bjærget og vi fortsatte
hjem af. Op under Ærø fik vi igen rigtig frisk luft og fokken
blev bjærget Farten lå på den rigtige side af 10 knob og jeg
var ved at løbe tør for energi. Tror nu nok Monica ville have
mere fart, men hun måtte nøjes. Turen ind gennem Marstal
løbet skulle så vise sig at blive den hårdeste etape. Vinden

var igen kommet helt i nord og med mere end rigeligt af den
samt 2-3 knob modstrøm blev der krydset rigtigt mange
gange. Vel inde og fortøjret kunne jeg se tilbage på en debut
udi kapsejlads som havde været rigtig lærerigt. Samtidig
kunne jeg se at for at få det sidste med og for at komme op
i den rigtig sjove ende af feltet skulle der bare en smule mere
øvelse og lidt nye sejl til. Jeg besluttede at købe et komplet
nyt stel kun til kapsejladserne og vi har alle givet hinanden
hånd på at vi vil deltage næste år, samt at vi ville deltage i
en eller to kapsejladser tæt op til mesterskabet samt en træ-
ningsweekend. Endnu en tak skal der lyde til alle som var
mig behjælpelig i den hektiske uge op til løbet og til mit fan-
tastiske team – både i båden, men også i land. 

STØT VORE ANNONCØRER – de støtter os!
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• OPTIMIST BALLONEN 
Fynsmestre igen igen!
Af JENS KRISTENSEN
Fotos: ANDERS LUND

Alle gode gange tre. Theis og Frederik
har gjort det igen!
Først vandt Frederik i suveræn stil

Fynsmesterskabet i B-optimist i 2010
og året efter vandt Theis samme me-
sterskab ligeså overlegent.

I år forenedes så kræfterne i Feva-
jollen, og med sommerfugle i maven
stillede de to gutter op til deres første
stævne i Rantzausminde, hvor de i et
meget tæt løb fik en placering midt i
feltet.
Det gav blod på tanden, og de be -

gav sig til stævne på Thurø, hvor der
skulle dystes om fynsmesterskabet. 
Vi forældre var med som moralsk

opbakning og for servicering med al-
skens lækkerier under de krævende
sejladser, og Christoffer var drengenes
indpisker og særdeles kompetente
træner, så den side af sagen levede
vist op til den bedste standard.
Konkurrenterne; 8 i alt, var frygtind-

gydende med tidligere fynsmestre i
blandt, ja flere endda helt fra Jylland.
Vi forældre fulgte spændt slagets

gang fra sidelinjen, og håbede inderligt
at vores drenge ikke faldt helt igen-
nem, og at de bare kunne følge nogen-
lunde med.
Første start blev sat i gang, og tænk

sig om ikke knægtene fik en kanon-
start, og lagte sig på toppen af hele fel-
tet, holdt føringen, og gik suverænt i
mål på en førsteplads.
Skal nok love for stemningen steg i
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følgebåden, det havde vi ikke i vores
vildeste fantasi ventet, og vel heller
ikke de garvede konkurrenter.
De følgende sejladser viste drengene

igen klasse med 1, 2 og 3 pladser, og
de lå efter 1 dagen på en samlet før-
steplads skarpt forfulgt af de rege-
rende fynsmestre.
Andendagen bød på særdeles spæn -

dende sejladser stadig med gode præ-
stationer af vores, men før sidste sej-
lads var intet afgjort. Drengene star -
tede middelmådigt, men kæmpede sig
op, og blev efter en hektisk og sinds-
oprivende sejlads nummer to, netop
nok til at komme øverst på podiet.
En flot, flot præstation i deres blot

andet stævne, og som de fik megen
ros og anerkendelse for fra deres kon-
kurrenter og fra dommerbåden.
Titlen var dog nær blevet dem frata-

get, da der opstod tvivl om deres med-
lemskab af Dansk Sejlunion gennem
Ærø Sejlforening. Da Marstal Sejlklub
beklageligvis ikke er medlem af Dansk
Sejlunion, må vores unge sejlere for at
kunne deltage i disse stævner stille op
for Ærø Sejlforening, hvorfor det er af-
talt, at sejlklubben afholder disse kon-

tingenter. Imidlertid var disse beklage-
ligvis ikke blevet indbetalt, derfor pro-
blemet. 

Tanker
Vores knægte er ved at vokse til, og vi
forældre er klar over, at vi bliver mere
og mere pinlige at have med til stæv-
ner, og at det snart er slut, men vi
håber på endnu en sæson, og skal nok
love at opføre os eksemplarisk.
Vi håber, at de yngre sejlere får mod

på at prøve kræfter udenøs; der ligger
rigtig mange gode oplevelser og venter
for såvel sejlere som forældre. Vi synes
også, at det er på sin plads, at vi ærø-
boer ikke sådan lige glemmes med det
samme rundt omkring. 
Klubbens formål er at fremme inter-

esse for sejlsport, rosport og søsport,
så hvis vi fortsat skal leve op til dette,
er det vigtigt, at der rekrutteres unge,
der kan løfte arven efter den efterhån-
den noget aldrende medlemsskare.
Derfor kan jeg kun opfordre til, at alle i
klubben tager godt i mod vores unge
mennesker, og viser dem en større in-
teresse end hidtil, også når de senere
stolt vender hjem med venner for at
vise dem barndomsklubben.
Vi hører igen og igen, at ungdoms -

afdelingen koster penge, men det er
dog en investering, som er med til at
klubben kan leve op til formålspara-
graffen. Desuden må det også tages i
betragtning, at ungdomsafdelingen til-
føres betydelige sponsorater, som jo er
lig med tilførsler af aktiver til klubben.

Der er indkaldt til udvalgsmøde tors-
dag d. 22. nov. hos udvalgsformand,
og der vil en evt. omrokering og bedre
fordeling af opgaverne blive taget op.
Som det kan ses på udvalgslisten

side 3 er der et par nye navne i opti-
mist-/juniorudvalget – særligt glæde-
ligt er det jo med unge trænere/hjæl -
pere; Trine og Christoffer er 2. års Hf-
søfartselever og er primært med som
trænere for juniorsejlerne mm. Det er
bare kanon og de er rigtig søde og
gode, at have med. Der er også kom-
met en 1. års HF’er, som hedder Kim.
Ungerne ser også op til dem og hører
mere på dem, end til os gamle rotter.
Til bestyrelsesmødet d. 16. nov. vil

det blive bragt op at mange af de
gamle joller står over for at skulle reno -
veres. Planen er – med bestyrelsens
velvilje – at gå i gang foråret 2013, hvor
vi har været så heldige, at få tilsagn om
professionel hjælp i form af Thea. Så
er planen at vi tager jollerne en for en,
og sætter i stand. 
Som også beskrevet af Jens er klub-

bens formål  at fremme interessen for
bl.a. sejlsport, så forhåbentlig lykkes
det af finde pengene. Heldigvis var der
overskud fra Birkholmsturen, så det
hjælper nok lidt!
I næste nummer af Ballonen følger

lidt mere om efterårssæsonen og Birk-
holmsturen med resultater mm.

Nyheder fra Optimist-/Juniorafdelingen
Af Elisabet Kristensen 
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• RO BALLONEN 
Marstal-roerne 
sætter ny rekord igen
Af LEIF ØSTLUND

I den nu afsluttede ro-sæson 2012 lyk-
kedes det for roafdelingens 60 med-
lemmer, at sætte ny rekord igen. Mere
end 18.600 km til sammenligning med
sidste sæson, hvor vi roede 17.000
km. Virkelig flot! 
Roning udfra Skipperbyen er præ-

get af sammenhold og socialt samvær,
hvor vi hjælper hinanden med at ro og
styre. Til gengæld får vi en masse skøn -
ne oplevelser ude på vandet, hvor vi
har set masser af svaner og trækfugle.
Smukke øjeblikke på havet med solop-
gang, måneskin og fantastisk udsigt. 
Årets ro-sæson blev afsluttet og fej-

ret i forbindelse med vores klubaften i
ro-afdelingen den 1. november, hvor
der blev overrakt sølv-årer til Else
Marie Kristensen og Ib Rasmussen
(mere end 1.000 km) og guld-årer til
Else Boye-Hansen, Leif Østlund og
Poul Haase (mere end 1.500 km). Her
skal det lige bemærkes at Else er den
første kvinde, der har klaret de 1.500
km på en sæson, godt hjulpet på vej af
mange solidariske ro-kammerater. 
Poul Haase blev kåret som »Årets

roer 2012« og fik overrakt et sølvbæ-
ger. Poul har roet 2.200 km i år, har in-
strueret vores 12 nye medlemmer og
holdt kursus for de nye styrmænd.
Poul er den drivende kraft, når det
gælder om at samle rohold og komme
på vandet, når vejret er til det. Efter-
hånden er det kun når vinden er for

Fra en af de sidste roture i oktober i år – I alt er her ca 8.500 af de 18.600 km
repræsenteret (Else Marie, Poul Haase, Ib, Vita og Leif som styrmand). Foto af
Else Boye-Hansen.

hård, at roturen udsættes, regn er ikke
længere nogen forhindring.
Så blev der skålet i boblevand og de

fremmødte 40 medlemmer fik placere-
ret sig ved de smukt opdækkede
borde. Vores 3 yngste medlemmer An-
ders, Laust og Nadja – alle under 20 år
– stod for kokkeri af hovedret; farsbrød
med rodfrugter og sauce, tilberedt
under konsulentbistand af Anni. Til
dessert fik vi citronfromage kokkereret
af Birgit. Inden vi slukkede og lukkede
i Sejlklubbens festlokale, var det meste
ryddet op og sat på plads, det sidste
klarede den lille hårde kerne fredag for-
middag. Det sociale samvær er en vig-
tig del af vores ro-aktiviteter.

Nu ser vi frem til næste sæson og tør
næsten ikke spørge igen:

Bliver det mon muligt at overgå årets
resultater?

Fra venstre: Erik B Kromann (æres med -
lem), Else Marie Kristensen, Ib Ras-
mussen, Poul Haase, Leif Østlund og
Else Boye-Hansen.

Af LEIF ØSTLUND

Søndag den 19. august roede vi en tur
med MAC ud til Storholm for at bade
og slappe af i sommervarmen. Besæt-
ningen bestod af Else, Raina, Vita,
Henrik og mig som styrmand. Skøn tur,
men vandet var fyldt med alger/tang,
der flød rundt alle steder og fjernede al
lyst til at svømme omkring og køle af.
Fremme ved Storholms vestre kyst
gled vi langsomt hen mod Ristinge løb
og kom fint igennem det lave vand. På
den anden side af Storholm, dvs. den
østre kyst, fandt vi et egnet sted til at
søge land for i hvert fald at nyde vores
medbragte mad og lidt kaffe. Nu er der
jo ikke meget vand på denne side af
holmerne, som alle sikkert ved, så vi
kom en 50-100 m fra stranden, hvor vi
så måtte forlade båden ved det med-
bragte anker og gå ind til stranden. Her
sad vi og nød stilheden – ikke en vind
rørte sig og havblik så langt øjet kunne
se. Vi fik taget et stemningsbillede af
vores båd, der spejler sig i det lave
vand. Denne oplevelse vil vi gerne dele
med jer andre. Virkelig flot synes vi!
Hjemturen i det lave vand forbi Lind-

holm og Langholms hoved blev ikke
den krævende rotur, men styrmanden
måtte trække båden med besætning
mange hundrede meter, inden der igen
var tilstrækkeligt med vand under kø -
len. 

I ro med 
naturen
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Allerede meget tidigt på sæsonen talte
vi sammen med Rudkøbing Roklub
(RR) om at lave en »venskabsdyst« i
kaproning mellem RR og Marstals
roere. På fælles turen til Strynø i august
blev det fastlagt, at vi skulle stille med
både et herre-hold og et dame-hold og
at dysten skulle foregå på Rudkøbings
hjemmebane og i deres robåde. En-
hver anledning til at holde en fest ud-
viklede sig og forberedelser blev sat
igang, for at vi kunne møde med to
hold i topform fra begge sider. Der blev
indkaldt til træningsture og fremfor alt
blev der trænet i starter og accelera-
tion. Distancen blev aftalt til ca. 600 m
og i Marstal fik vi målt os frem til, at en
strækning fra havne-indløbet til Kalk-

ovnen, ville være en tilsvarende af-
stand. Fredag den 31. august tog vi
vores cykler med færgen, så vi kunne
nå frem til starttidspunkt i rimelig tid.
Strålende vejr og i Rudkøbings Roklub
blev vi mødt af en masse skønne roere
og et super arrangement, med kaffe og
kager, kanindåb af nye roere i RR, mid-
dag med helstegt pattegris, salater og
tilbehør, samt is-surprice til dessert.
Bådhallen var pyntet fantastiskt op, med
kulørte lamper, signalflag og blomster.
En masse supportere fra Marstal,

udstyret med Ærø-flag og båthorn, og
selvfølgelig mange supportere fra Rud-
købing til at støtte deres hold, sam -
ledes nede ved havnefronten for at
kunne heppe sine hold til sejre. Vi tabte
desværre begge kategorier, men der
var mange forklaringer på, at det gik
galt. Strømforhold, premiere-nerver,
big-blade årer og uklar målstreg. Men
udstyrsmæssigt stod Marstals damer i
en særklasse med smart tøj i sort og
rødt og alle med knaldrød læbestift,
der matchede kasketterne.
Nu håber vi, at denne venskabsdyst

vil blive en tradition og næste år skal
det foregå i Marstal, hvor vi helt sikkert
får en velfortjent revanche. 

Kaproning i Rudkøbing
Af LEIF ØSTLUND. Fotos: EBBE ANDERSEN, Nygade (Dvs. ikke Gerdas Ebbe, men hans navnebror)

Roafdelingens 
oktobermøde
Af VIBEKE LYKKE FRIIS

Undertegnede er ny roer – det holdt
desværre kun en halv sæson pga. et
brækket ben, men jeg har mod på det
og skal nok komme efter det til som-
mer!
Men indtil da har jeg oplevet et dej-

ligt samvær – både under de få roture
jeg nåede, og til de månedlige sam-
menkomster den første torsdag i må-
neden.
I september var der spisning af med-

bragte produkter lige fra sammenklap-
pede madder, »langelændere« med
knæk og kyllingelår og -vinger til »rig-
tige« bøffer. På grund af regnen blev
maden indtaget i bestyrelseslokalet,
men lige hyggeligt var det hele aftenen. 
Således også i begyndelsen af ok-

tober, hvor over 30 medlemmer sam-
ledes i sejlklubbens lokale til fælles -
spisning af dejlig hjemmelavet mad.
Det var John og Torben, der havde
været på indkøb og stået i køkkenet til
en herlig gang brunkål med det hele og
is til dessert.
Kokkene var oven i købet villige til at

prøve igen en anden gang – og det
kaldte bifaldet frem fra deltagerne. 
Dejligt at være med i så levende en

roklub, nå nej: ROAFDELING! – Det har
jeg da lært!
Det er vel! – Tak for i år og på gen-

syn!
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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

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

• 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

Leje af byens bedste
festlokale (150 m2)

– MARSTAL SEJLKLUB –

Henv.: Marianne Sylvestersen
Tlf. 62 53 31 06
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Foto: Jens
Lindholm.

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

• KORT NYT 
Opdatering på pige-/
kvindesejladsen i 2013
Af ELISABET KRISTENSEN

Vi søger undervisere til pigesejladsen!
Der er allerede mange interesserede til ovennævnte, også
blandt undervisere – bl.a. vil OLE STRYHN gerne undervise
i knob og sømandsskab. Så er det på plads, men vi mang-
ler stadig nogen til at undervise i vigeregler/teori, sejle med
os ud på vandet, når vi når så langt, trimning, korrekt sejl-
føring, lære os at lægge til kaj med og uden motor osv.
Evt. interesserede bedes henvende sig inden februar (og

gerne før!), hvor teori påtænkes startet – i første omgang
hver 14. dag indtil vi skal på vandet i maj. Herefter hver uge
formodentlig på torsdage afhængig af ønsker blandt delta-
gere/undervisere.

Fra Niels Vestergaard 
er følgende billeder af en vældig smart bådoptagningstruck
i Porto Colom modtaget – ligeledes ses et noget alternativ
forslag til løsning af den manglende vinteropbevaringsplads.
Hvad mon kranudvalget siger til det?

Hermed skal lyde en opfordring til at indsende lignende bil-
leder af diverse kraner og slipways fra den store verden.

På vej op gennem Alssund mødte Ballonens udsendte
(aka Torben Holm) dette skoleeksempel på en frontpas-
sage – den opførte sig lige efter bogen; pist væk med
solen, vinden i vest – regn og vind i gode mængder. 
Fascinerende!

– også når du er væk fra øen! 
Opdateres hver tirsdag

www.aeroeugeavis.dk

Læs Ærø Ugeavis på nettet!
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Årets sidste aftenkapsejlads
Af sejlklubbens udsendte TORBEN HOLM

 2012 - Aftenkapsejladser i Marstal Sejlklub
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Dato Bem.
1 0,0 dns dns dns dns 3 5,7 2 3,0 4 8,0 dns 7 13,0 dns dns dns 6 11,7 dns 08/05/12 ingen

6 11,7 dns dns dns dns 4 8,0 5 10,0 1 0,0 2 3,0 3 5,7 dns dns dns dns dns 15/05/12 ingen

dnf 11,7 dns dns dns dns 1 0,0 dnf 11,7 dns dnf 11,7 2 3,0 dns dns dns dns dns 22/05/12 ingen

4 8,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 21,0 9 15,0 7 13,0 6 11,7 3 5,7 1 0,0 2 3,0 dns 21,0 8 14,0 dns 21,0 5 10,0 dns 21,0 29/05/12 ingen

1 0,0 4 8,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 3 5,7 2 3,0 5 10,0 6 11,7 dns 21,0 9 15,0 dns 21,0 7 13,0 dns 21,0 05/06/12 Grundlovsdag

5 10,0 8 14,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 21,0 7 13,0 6 11,7 1 0,0 2 3,0 3 5,7 9 15,0 dns 20,0 dns 21,0 4 8,0 10 16,0 12/06/12 ingen

7 10 16,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 21,0 8 14,0 6 11,7 2 3,0 1 0,0 4 8,0 dns 21,0 dns 20,0 dns 21,0 5 10,0 dns 21,0 19/06/12 ingen

26/06/12 Aflyst

Juli Sommerpause

1 0,0 2 3,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 21,0 dns 4 8,0 3 5,7 5 10,0 6 11,7 dns 21,0 dns 20,0 dns 21,0 dns dns 21,0 07/08/12 ingen

3 5,7 dns 21,0 9 15,0 4 8,0 dns 21,0 8 5 10,0 1 0,0 6 11,7 2 3,0 dns 21,0 dns 20,0 dns 21,0 7 13,0 dns 21,0 14/08/12 ingen

7 9 15,0 5 10,0 dsq 16,0 dns 21,0 4 8,0 8 1 0,0 6 11,7 3 5,7 dns 21,0 dns 20,0 dns 21,0 2 3,0 dns 21,0 21/08/12 ingen

7 10 16,0 5 10,0 3 5,7 dns 21,0 8 14,0 6 11,7 2 3,0 9 15,0 1 0,0 dns 21,0 dns 20,0 dnf 17,0 4 8,0 11 17,0 28/08/12 ingen

1 0,0 dns 21,0 3 5,7 2 3,0 dns 21,0 4 8,0 5 10,0 6 11,7 7 13,0 8 dns 21,0 dns 20,0 9 15,0 dnf 11,0 dns 21,0 04/09/12 ingen

1 0,0 6 11,7 3 5,7 2 3,0 dns 21,0 4 8,0 8 5 10,0 9 7 13,0 dns 21,0 dns 20,0 11 17,0 10 16,0 dns 21,0 11/09/12 ingen

1 0,0 5 10,0 3 5,7 2 3,0 dns 21,0 4 8,0 8 6 dns 9 dns 21,0 dns 20,0 dns 21,0 7 13,0 dns 21,0 18/09/12 ingen

2 3,0 4 8,0 3 5,7 1 0,0 dns 21,0 5 10,0 6 11,7 7 9 15,0 10 dns 21,0 dns 20,0 8 14,0 dns 21,0 dns 21,0 25/09/12 ingen

Point i alt
Placering 

dns = Ikke startet

dnf = Ikke fuldført

dsq = Diskvalifikation

= Fratrækker Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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
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50,1
7

229,0
12111

231,0 137,7246,0162,850,1 109,7143,7 104,1
14

164,7
10 5

243,0
139

116,9 83,5 246,0
26 48 3 14

Bem. Resultaterne er fratrukket de 3 sejladser med højest point

dns værdi er beregnet på 14 deltagere = 21 pt.

Resultatliste – aftenkapsejlads 2012

Årets sidste aftenkapsejlads blev sejlet d. 25. september og
efter sejladsen var der pr. tradition Skipperlabskovs, serve-
ret af Marianne og Michael. 
En hyggelig aften, hvor mangen en god skipperløgn blev

fortalt. Ved samme lejlighed tilbød dommerne, at de også til

næste år, vil varetage den vigtige og vanskelige opgave,
hvilket blev modtaget med applaus. En enkelt agitator fra
Gasternes Fagforening proklamerede massive lønkrav til
næste sæson, hvilket ikke kan betragtes med alvor netop
nu hvor vi alle må stå sammen og vise mådehold i krisen.
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Petrulla’s nye køl!
Af ERIK JØRS

Petrulla har fået ny køl; den har kostet
ca. som et nyt stel sejl, og har ændret
sejlegenskaberne på kryds til det
bedre. 
Anledningen var et stort handicap/

målestraf for Petrullas originale bulb-
køl og ret smalle og korte kølskaft. Ved
at se på andre hurtige skibe kunne jeg
se at bulbkøl ikke var det eneste der
kunne sejle stærkt, så hvorfor ikke gå
imod trenden og sætte en ganske al-
mindelig og lidt bredere køl på? Stødet
til operationen kom ved en grundstød-
ning i Mørkedybet, hvor den gamle køl
fik en glasfiberskade som forsikringen

ville dække, ligesom den gamle køl var
en smule skæv.
Bulbkøl blev tilrådet af alle ingeniø-

rer pga. den bedre vægtfordeling, men
det lykkedes da at få en til at tegne en
ny almindelig køl efter moderne aero-
dynamiske principper, dvs. den er lidt
hulskåren, og meget smal bagtil. Den
blev bygget og monteret foråret 2012,
og Petrulla går mærkbart højere og
hurtigere på kryds. Jeg tror det er fordi
den står bedre fast i vandet, dvs. min-
dre afdrift med den lidt bredere og
længere køl, dybgangen er den sam -
me. Om det har påvirket sløregenska-

ber er spørgsmålet – jeg mener det
ikke, fordi vægten er blevet mindre; ca.
200 kg, og den våde overflade er stort
set den samme, fordi der nu ikke er
den flade bulb i bunden. Kølen er dog
tykkere og det kan måske have hæ-
vet planingstærsklen. Petrullas mål er
mindsket med ca. 10 sekunder pr. sø-
mil, frem for en større straf, som flere af
konkurrenterne af samme hurtige kali-
ber som Petrulla har fået. I årets kap-
sejladser er det hidtil gået godt, og vi
kan se at sejl egenskaberne i forhold til
dem vi måler os med – dvs. Ylva, BB
10 meter, X 99 m.fl. på kryds. 

Petrulla giver konkurrenterne baghjul til en aftenkapsejlads. Arkivfoto; Torben Holm
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Efterårsoprydning på vinterpladsen
Af LAURITS NIELSEN og MARIE KREUTER. Fotos: LAURITS NIELSEN

Ønsker du også din annonce opgraderet
til farver allerede fra næste nummer kan
det ske ved henvendelse til redaktøren på
ballonskipper@planet-earth.dk. 

1 farve = +15% + moms.
Komplette farver (4 farver) = + 40% + moms.

● OPGRADERING TIL  FARVER ●
Og husk nu:

Støt vore 
annoncører

– de støtter os!

Igen i år besluttede bestyrelsen at der skulle afholdes en
fælles arbejdslørdag i efteråret med det ene erklærede for-
mål, at gøre vinterpladsen klar til det kommende indryk af
overvintrende både – og ja, også de helårsoplagte både… 
Arrangementet blev annonceret her i Ballonen, i Ugeavi-

sen og på sejlklubbens hjemmeside www.marstalsejlklub.dk
og det lokkede ca. 20 raske svende til.
Konceptet var – ligesom sidste år – at få bugt med vildt -

voksende ukrudt og meterlange brombærranker ved hjælp
af nogle kraftige buskryddere. Som de tre »kratluskere« ar-
bejdede sig frem blev der desuden fundet joller, vogne plus
diverse effekter. Sidstnævnte blev fyldt i en stor trailer og
ekspederet videre til genbrugspladsen. »Grønthøsten« kræ-
vede til gengæld en stor container. 
Stativer og bådvogne blev flyttet rundt, så alle områder nu

fremstår pænt og klar til vinteren.

Der holdes en tiltrængt pause.

Utallige læs grøntaffald blev kørt bort fra vinterpladsen.

Flittige sejlklubmedlemmer på skovarbejde.

....også formanden måtte til sidst køres bort.
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Hvad kan vi gøre  
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

Få et økonomitjek i Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig, så du får  
mere ud af dine penge? Hvis du vil  
spare penge på alt det daglige?  
Eller for at få din økonomi til at hænge 
bedre sammen?
 

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

95
48

.0
11

2

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

Efterårsstemning på havnen
Af TORBEN HOLM

Medens redaktøsen har været travlt beskæftiget med ar-
bejde har Ballonens udsendte medarbejder været en tur
langs havnen og har »indfanget« lidt efterårsstemning ved
sejlklubben.Her konstateredes det, at alle var trukket ind i
masteskuret i ly og læ for blæsten. Var der mon varme pøl-
ser og kolde øl derinde? Eller diskuteres krisen på havnen?
Er det Marstalfærgen der skal flyttes? Det var værre!

Kranen mangler pludselig et hjul; tidens tand har tæret, for
det er næppe kilometerne… Heldigvis er hjælpen ankom-
met og situationen er atter under kontrol.

Bemærk, at uden for juleperioden bærer Nissen grå hue.

Sommeren: Det lange seje træk, fra den sidste Påskebryg er
drukket, til den første Julebryg er på markedet, er ovre.
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STAFETTEN 
Ballonen startede i september 2003 en artikelse-
rie under navnet »Stafetten« med det formål, at
få nogle forskellige personer til at yde et bidrag
til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv -
der er frit slag. Det kan være tur- og 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 udpegede
person tager udfordringen op, så vi i fællesskab
kan skabe et varieret og interessant blad.

I denne udgave af Stafetten præsenteres I for et
usædvanligt, og også lidt provokerende, indlæg
om tilværelsen »til søs« som mandlig roer. Her-
iblandt er der flettet fyrværkeri og onde kinesi-
ske ånder. Glæd jer til rigtig god underholdning!

Kvindehørm og kinesiske ånder
Af JENS NALDAL

Så er stafetten grebet, og mens jeg
bringer den videre håber jeg I må føle
jer underholdt. 
Det er nu 25 år siden jeg sammen

med andre stod på Marstal Naviga-
tionsskole med mit skibsførerbevis i
hånden og på alle måder skuede mod
horisonten. I løbet af de 25 år kan man
roligt sige der er »løbet meget vand i

åen«, og imellem alt det vil jeg hermed
fortælle om en af oplevelserne. 
For nu at forstå mit valg af lige netop

denne lille historie, må jeg starte med
at fortælle om mit sidste nye bevis. Det
er mit styrmandsbevis som jeg, efter
vel overståede teoretiske og praktiske
prøver for 2 somre siden, fik overrakt i
Marstal Sejlklubs roafdeling. Mit nye

bevis åbnede helt nye muligheder, hvor
jeg hidtil med mit skibsførerbevis blot
havde kunnet føre alle størrelser skibe
på alverdens have, fik jeg nu mulighed
for at styre – og kommandere med be-
sætningen på – en firer eller toer med
styrmand (mig) bogstaveligste for-
stand, i nærfarten.
Som aktiv roer har jeg denne som-

Jens har overleveret Stafetten »in-house« og næste skribent,
der derfor bedes indsende sit bidrag til Ballonen er:

ANNE FOLTING HAASE
Jeg hedder Anne Stegmann Folting Haase.
Jeg er født og opvokset i Marstal. I mine
aner er der masser af søfolk – og søkvin-

der, og jeg har således fra spæd været
med sejlende barn på mange små og store
skibe. Mit indlæg kunne sagtens være et
modstykke til Jens’ indlæg, jeg har nemlig
roet man ge mange ture sammen med det
modsatte køn. Problemet er dog, at jeg er
så tilpas fascineret af det modsatte køn; ja,
jeg er vel nærmest en beundrer af deres
måde at være mænd på; så at kritisere,
være ironisk og sarkastisk vil være op ad
bakke. Jeg magter med andre ord, nej, jeg nænner, faktisk ikke at spid-
de dem... de er s'gu for søde...

Jeg vælger i stedet at henvende mig til Ballonens yngste læsere,
nemlig børnene (og voksne barnlige sjæle). Jeg vil skrive om oplevel-
ser på tankskibe under varme himmelstrøg, for mange mange år
siden, og det set med små marstallerbarneøjne.
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mer været med til at ro 18.600 km.
sammen på roafdelingens vegne. Og
det er ikke kun fastere overarme og
solbrændte ører jeg har fået ud af det
– udbyttet er langt rigere. 
Til søs – i de store skibe – er der sjæl-

dent mange kvindelige elementer om
bord. Jeg kunne regne på hvor stor en
del af mit liv jeg udelukkende har be-
væget mig i et mandligt univers, hvor-
for mange kan mene den kvindelige
psyke er en relativ sjælden ting i mit
samlede livsforløb. Forståelsen af sam -
me psyke er måske derfor også spo-
radisk – begrænset er den i hver fald...
Andre mænd har dog betroet mig, at
et helt arbejds- og hjemmeliv i et kvin-
deunivers ikke ændrer forståelsesop-
levelsen.
I ro-afdelingen har jeg dog »roet«

bod på denne eventuelle mangel.
Hvordan? Jo, jeg har i rigtigt mange
timer været på havet iført redningsvest
– som den eneste – svedt t-shirts våde
og fået ørerne fyldt af »kvindesnak«. 
Er der da forskel på kvinder og

mænd? I fare for at træde »Alt for da-
merne« over tæerne....Forskel? DET
skulle jeg så sandeligt mene. 
Ofte når vi er tilbage ved flydebroen

spørger de andre mandlige roere
»hvordan gik det«? Indforstået mellem
mænd ved vi godt det betyder: »Hvor-
dan gik det med snakken, kunne du
holde det ud?« Og hvordan gik det så?
Jo, vi roede – de (kvinderne) roede –
og multitaske kan de ..... de ror i helt
ensartet tempo, uanset samtalernes
indhold – medmindre emnet har været
specielt interessant (oftest noget med
andre kvinders opførsel) hvor 1’eren
sommetider kan komme ud af takt
hvis, hun ikke lige har kunnet høre alle
detaljerne. 
Jeg har således forceret Strandbyen,

Halmø rundt, Pouls træ, Drejhuset osv.
med luften fuld af madopskriftsud-
vekslinger, slankekure, ivrige diskusio-
ner angående mode og ikke mindst
andre kvinders valg af tøj, børneopdra-
gelse, livskriser, mænds stupiditeter
(og her griner kvinderne uhyggeligt
indforstået) børnefødsler...alt det der
for mig som mand, giver mig oplevel-
sen af, at være havnet i en mærkelig
fremmedartet fællesskabsfølelse tilhø-
rende et køn, hvor alt befinder sig et
sært sted svævende mellem hormoner,
intuition og alt det andet, der er mel-
lem himmel og jord.
Vi har af og til rene kvindebåde, men

ofte også både hvor en enkelt mand,
måske to er blandt disse roende frem-
mede væsener på hvem munden nær-
mest ikke står stille. Jeg har fået rap så
som »det har du kun godt af at høre,
Jens« – »hvordan er det også I går
klædt, Jens«? – »men sådan er de jo,

mænd«... Der er i de situationer over-
hovedet ingen tvivl om, hvem der er det
stærke køn – det meget stærke køn.
Tilbage, altså til kvinders univers.

Universet, hvor så meget tilsynela-
dende ligger mellem linjerne og der-
med i den zone, hvor overtro, 6. sans
og måske ældgammel fornemmelses-
viden befinder sig – ja, hvem har mon
opfundet overtroen? Jeg fristes til at
give kvinderne skylden. Nej, jeg mener
selvfølgelig æren..
Så her, kvinder, kvindelige sejlere og

roere, her kommer en sand mandsbe-
retning, fra de fjerne lande.
Jeg gik en periode i Kina, hvor mit

job var, ja det var oversat til dansk, ny-
bygningsinspektør. Nye skibe til rede-
riet Torm så dagens lys derude, og jeg
så med. Fra 6 uger før prøveturen og
til afleveringen fra værftet var jeg med.

På prøveturene skulle skibene afprø-
ves på det de var bygget til; på havet. 
Skibene lå inden prøveturen langs

udrustningskajen og så var kunsten
egentlig bare at lade gå og så gå småt
frem – så sejlede vi på prøvetur. Der, i
Kina, kvinder, tror man på de onde
ånder. Altså de kræfter der nedkalder
black-out over et skib, men også ulyk-
ker, økonomiske katastrofer og alt an -
det under kategorien uheld. For nu at
sikre skibet mod den slags utøj var af-
gangen til en sådan prøveturssejllads
altid ledsaget af et mægtigt fyrværkeri.
Fyrværkeriet var udelukkende for at
skræmme onde ånder væk, og der-
med sikre skibet – og prøveturen –
held og lykke.
Således under brag lagde vi fra, og

krudtlugten var absolut en kendsger-
ning.
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Så skete det. Det ene skib skulle på
sin prøvetur – den første rejse. Men
foran dette skib lå denne gang ved
samme kaj en borerig. Skibet kunne
altså ikke som de andre blot glide fra
kaj og småt frem, men måtte, om man
så må sige, slå et lille slag til styrbord
fri af boreriggen og så frem. Nu var det
pågældende skib noget større end det
samlede antal af robåde vi hersker
over i Marstal, så svinget var en del til
styrbord. 
Som det hør og bør på en kinesisk

prøvetur var broen fyldt med ansvars-
havende og ikke-ansvarshavende, og
det siger ikke så lidt. Man kan putte
mange små kineserer ind på en bro.
Hvor vi andre i slige situationer tilstræ-
ber ro og orden på broen, hersker der
en helt anderledes stemning når ca. 20
kinesere skal manøvrere en 243 meter
lang og 43 meter bred stålkasse fra
kaj. Der blev småløbet, råbt og armene
gik som stikker, men pludselig stod
skibet stille.
Dette var intet mindre end en kata-

strofe. Skibet sidder fast i en mudder-
banke – der er højst sandsynligt intet
alvorligt sket, men forsikringsregler og
andet gør i en sådan situation, at ski-
bet skal i dok og bunden inspiceres.
En sådan dok findes dog ikke i – rigtig
mange – miles omkreds, for skibet er
stort, alt for stort. Altså, en indlysende
katastrofe. Fuldstændigt stille på bro -
en, alle holder vejret – intet kan være
værre. Så lidt hjælp fra en slæbebåd
og skibet er igen flydende og vi tager
på prøvetur.
De næste dage er præget af alt an -

det end fryd og gammen. Mangt en ki-
neser river sig i håret under kasket og
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sikkerhedshjelm, og spørgsmålet er
det samme »hvordan kunne dette dog
ske«? Og, hvis var skylden?
Efter dykkerundersøgelser og grun-

dige inspektioner af skroget og hoved-
motoren enes alle parter dog om at en
dokning denne ENE gang kan undgås.
Prøveturen kan fortsætte, men kine-
serne diskuterer videre.
Måske er jeg for dansk, måske er

det her jeg er for meget mand? Men på
et tidspunkt mente jeg vi måtte videre
– nu kunne vi ikke bruge mere tid på
det her. En sådan tanke mener jeg for-
øvrigt ofte må forekomme i mange
mænds tanker,omend i deres stille
sind? Jeg, og rederiets øvrige repræ-
sentanter, var godt klar over at de om-
siggribende diskussioner og den
truende handlingslammelse ville af-
stedkomme så meget mere tumult, at
vi aldrig ville få skibet klar til tiden, så
jeg trak værftets projektchef til side og
sagde til ham, at jeg troede jeg vidste,
hvorfor dette frygtelige kunne ske.
»Ved du« spurgte den ulykkelige og

rådvilde kineser. »Ja«, sagde jeg med
alvor i stemmen; »I glemte fyrværke-
riet«. Mandens skuldre fandt deres
rette plads, de dybe furer rettedes ud
og åndedrættet lettedes. »Jamen, du
har jo fuldstændigt ret, vi glemte fyr-
værkeriet....det var de onde ånder«.

»Ja«, sagde jeg, »det var de onde
ånder, I fik ikke skræmt dem væk«.
Til de kvindelige læsere; alt gik i

orden, alle fandt grunden til ulykken.
Forsikringsselskaberne, værftet og de
øverstkommanderende åndede lettet
op og skibet kunne starte dets liv på
søen.
Ja, sådan. Jeg har ikke opfundet

hverken den dybe tallerken eller det
løse krudt, men har i et liv erfaret, at
der trods alt altid er en forklaring –
omend forklaringen kan være kønsbe-
stemt.
Tak for en dejlig rosæson, og tak

fordi jeg, hver sommer som roer bliver
vores rosammenhold rigere – og klo-
gere...
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2013/2014

BAGSIDEFOTO

VINTER/FORÅR 2013
� 9. februar 2013 Generalforsamling
� 16. marts 2013 Kranfolket tørner til
� 02. april 2013 Broer i vandet
� 02. april 2013 Roerne starter
� 10. april 2013 Juniorer & A- sejlere starter
� 13. april 2013 Oprydning / rengøring – Klubhus m.m.
� 14. april 2013 Standerhejsning
� 24. april 2013 B & C - Optimister starter
� 07. maj 2013 Aftenkapsejladser starter
� 18. maj 2013 Pinsetur
� 31. maj –
2. juni 2013 Harmonikafestival / Ærø Rundt

B

EFTERÅR/VINTER 2013/2014
� 16. august 2013 Optimisternes Birkholmstur
� 24. sept. 2013 Kapsejladser ender
� 25. sept. 2013 Optimister slutter sejladser
� 28. sept. 2013 Rævejagt / Standerstrygning
� 31. okt. 2013 Broer op
� 07. dec. 2013 Kranen rigges af
� 01. febr. 2014 Sommerfest ?
� 08. febr. 2014 Generalforsamling

Else og andre gode oplevelser 
i Det sydfynske Øhav
Tekst: LEIF ØSTLUND. Foto: JENS LINDHOLM

Under denne rubrik i augustnummeret af Årebladet, Faa-
borg Roklubs medlemsblad, gemmer sig en fortælling
om, hvad man kan opleve som gæster her i Marstal. 

Tirsdag den 24. juli roede to to-årers fra Faaborg ind 
til Marstal Havn om aftenen efter en dagtur fra Skarø,
Hjortø, Birkholm og Halmø. Turen havde udnyttet det
gode vejr og kommet længere end den oprindelige plan,
så ingen i Marstal vidste, at vi ville komme hertil. Der var
i forvejen et hold gæsteroere på besøg, men det lykke-
des med hjælp af roere fra Marstal, at få plads til Faa-
borg roernes udstyr i ro-hallen og heldigvis var der to
3-personers værelser ledige på vandrerhjemmet, som
blev det udmærkede logi denne nat. 

Og så var det at vi mødte Else.

Else er medlem af Marstal Sejlklubs Roafdeling og en
meget flittig roer. Hun var meget ked af, at vi ikke kunne
overnatte i Ro-centret og derfor tilbød hun at råde bod
på det ved at servere morgenmand for os! Så næste
morgen kl. 8 satte vi os til et meget veldækket bord hos
Else, som bor to huse fra vandrerhjemmet. Her nød vi i
dejligt solskin i gårdhaven morgenkaffe med en masse
dejligt brød og Rigabalsam til. 

Tusind tak til Else, som vi håber at kunne byde velkom-
men i Faaborg Roklub snarest muligt! 

Else er selvfølgelig Else Boye-Hansen, og vi kan vel ikke
have en bedre ambassadør for vores roafdeling. Spæn-
dende bliver det at se, hvor mange Faaborg-roere der
kommer til Marstal næste sommer.


