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Flot fremmøde til oprydningsdagen d. 12. september,
men der er plads til flere – både til velfortjente pauser på vores smukke terrasse,
og især til at bekæmpe vildtvoksende brombærkrat og ukrudt på vinteropbevaringspladsen.
Hvert eneste efterår fyldes en hel container med grøntaffald.
Foto: Leif Østlund
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Formanden har ordet
Af LARS KJELDGAARD
Sejlersæsonen er nu ved at være slut for i år. Det er altid lidt trist, når bådene skal på land, men så er det rart, at man kan se tilbage på en forrygende sommer, som den vi har haft i år.
Vi fik sluttet sæsonen på traditionel vis med Rævejagt den sidste lørdag
i september. Der var 35 både tilmeldt. Vejret var flot og med tilpas vind for
sejlerne og ikke for meget for motorbåde og roere. Efter jagten var der
traditionen tro standerstrygning, hvor et flot fremmøde fik en lille en til halsen før, der skulle holdes gilde i klubhuset.
Roerne havde dækket op til en hyggelig aften inde i sejlklubben. Tak skal
I have! Der var mødt ca. 100 op til fællesspisning med medbragt mad, og
man havde nogle fornøjelige timer. Traditionen tro blev der efter spisningen uddelt præmier fra både tirsdagssejladserne samt fra selve Rævejagten.Kim leverede musikken, så både den yngre og den ældre generation
var ude for at svinge benene.
Fredag d. 12. september 2014 havde vi oprydningsdag i sejlklubben, hvor
et flot fremmøde med 24 frivillige mødte op. Der blev gået til den med diverse haveredskaber, som de fleste havde med hjemmefra. Vi fik ryddet
op på pladsen, og fik kørt en masse skidt og brombærkrat væk. Denne seance er vi nødt til at gentage hvert efterår, ellers gror det op over bådene
især sønder ude på pladsen.

Sekretær:
Steffen Bach, Brøndstræde 7, 5960 Marstal,
tlf. 20 85 88 55 / 62 53 37 57
Øvrige bestyrelse:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28.
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14.
Elisabet Kristensen, tlf. 62 53 37 19.
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44.
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50.
Suppleanter:
Jens Kristensen og Lars Madsen.
Revision:
Evan Søndergaard, Helmuth Andersen.
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Sejladsudvalg:
Jan Møller Jensen, tlf. 62 58 15 50, Tommy Christensen,
Michael Mihaita, Erik Jørs, Svend Hansen, Laurits Nielsen.
Roudvalg:
Leif Østlund, tlf. 62 53 33 44, leif.oestlund.marstal@gmail com
Winnie Christiansen, Torben B. Christiansen, Poul Haase,
Torben Bundgaard.
Klubhusudvalg:
Keld Henriksen, tlf. 62 53 28 28,
Henning Boye, Lars Madsen, Per »Maler« Andersen.
Festudvalg:
(Formandsposten ledig),
Anne Stjernholm, Joan Meirum, Helle Andersen.
Kran / Pladsudvalg:
Niels Erik Kjøller Pedersen, tlf. 62 53 20 14,
Lars Madsen, Henrik Thygesen, Louis Thomsen.
Klubmåler:
Laurits Nielsen, tlf. 62 53 14 04.
Medlemsblad:
Marie Kreuter, ballonskipper@planet-earth.dk, tlf. 21 70 58 80.
Udbringning: Torben Bundgaard.
Parkudvalg:
Helge Morsø.
Hjemmeside:
Torben Bundgaard, tlf. 73 62 21 01. Mail: torben@bundgaard.be
Marstal Sejlklub:
Havnepladsen 32-34, 5960 Marstal, klubhus tlf. 62 53 34 41.
Udlejning:
Hanne Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal, tlf. 21 72 74 55.
Fundraiser:
Michael Hansen, Reberbanen 20, Marstal, tlf. 62 53 31 06.
reberbanen20@mail.dkl

Vi startede kl. 13.00 og ca. 4 timer senere var man færdige, og pladsen
var nu klar til, at modtage bådene som skal op for vinteren.
En stor tak til alle jer der deltog i oprydningen denne eftermiddag.
Som de fleste af jer sikkert ved, er arealet ved og omkring kranen i ringe
stand. Der arbejdes kraftigt på, at få gjort noget ved dette i samarbejde
med havnen. I den forbindelse arbejdes der på en løsning, hvad angår
kranen, som alle er tilfredse med og som samtidig vil kunne holde udgifterne nede på det niveau som de er i dag. Ud over at holde udgifterne
nede tænkes, der på at man skal kunne yde den samme fleksibilitet, eller
forhøje denne, for sejlklubbens medlemmer. Ligeledes arbejdes der på at
kunne imødekomme miljømæssige krav, der vil komme i fremtiden til
opsamling af rester fra spulevand. Jeg vil komme nærmere ind på dette
til næste generalforsamling, som finder sted i sejlklubben lørdag d. 28.
februar 2015.
Garageprojektet har været gået lidt i stå. Dette skyldes bl.a. en del travlhed og sommerferie osv. Man har lovet at projektet står færdig inden
længe således, at traktoren kan komme ind og holde der tørt og godt vinteren over.
Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt efterår, og skulle der være nogle, der
kunne have lyst, kan jeg oplyse at vi stadig mangler en til at styre Festudvalget samt en assistent til Park og Have udvalget.
Godt Efterår
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Årets gang 2014 i Optimist-/Juniorafdelingen
Af ELISABET KRISTENSEN
Det har igen i år været et år med masser af sejlglæde og oplevelser i afdelingen. Vi har haft en del nye optimister, som
kræver en del arbejde, men med fælles hjælp fra forældre og
trænere har det gået forrygende godt. Der har været STOR
hjælp og opbakning fra forældre i år, så det har været en
kæmpe hjælp.
Vi startede lidt sent med teoriundervisning; faktisk kom
vi først i gang 2. april, hvor vi normalt starter sidst i februar.
Grunden var, at jeg faktisk var stoppet som formand, men
da ingen andre tog initiativ; ja, så besluttede jeg med mig
selv, at jeg tog et år mere for at sætte de andre ind i tingene.
Dette år er nu gået og jeg er meget glad for at takke af efter
10 år på banen. Optimisterne har fyldt ekstremt meget i mit
liv. Det har været ret hårdt til tider, da det har kostet meget
på min tid og kræfter, MEN hvor har jeg fået meget tilbage
til gengæld. Jeg ville aldrig ha’ været det foruden.
Vi havde oprydning lørdagen før standerhejsning, hvor
jollerne også kom ud, og om søndagen til standerhejsning
havde vi fået en del optimist-familier med, så ungerne også
var til syne i Sejlklubben. Det er trods alt dem, der skal videreføre den!
Vi havde igen i år »store badedage«, hvor vi lavede
svømme- og kæntringsprøver. De fleste bestod begge prøver.
Sidste onsdag før sommerferie havde vi afslutning med
pizza hos Marcello – det røg næsten i vasken i sidste øjeblik,
da Marcello ikke rigtig vidste om han kunne ha’ så mange
inde i lokalet samtidig med andre spisende gæster. Vi var
lige ved at måtte aflyse, for hvor skulle vi ellers sidde og
spise 50 personer? Til alt held fik vi lov i sidste øjeblik, så
dagen blev reddet..! IGEN mangler vi et klublokale, hvor vi
kan være.
Vi sagde farvel og tak til ikke mindre end 4 gode trænere
i år; nemlig Christoffer Westerberg, Trine Hansen, Theis
Madsen og Frederik Kristensen.
Efter sommerferien havde vi jo vores Birkholmstur, som
var lidt af en prøvelse med vejret i år. Vi lagde ud med rimelig vind fredag, men det blæste op på vejen over og de fleste, på nær Junior og de mest erfarne A sejlere , måtte
opgive at sejle derover. Fredag aften nød vi vores medbragte mad på grillen og vi fik dejlig kagemand fra Marstal
Bageren.
Lørdag morgen fik vi morgenmad i forsamlingshuset og
bagefter havde vi skippermøde for Junior og A sejlere. Der
skulle dystes om Ærømesterskabet , så der var jo spænding
på.
Junior sejlere havde matchrace i to Zoom 8 joller i ret god
vind. A Optimisterne havde fem løb med en fratrækker. C
og B Optimister måtte udskyde deres Ærømesterskab til senere pga. for megen vind. Efter sejladser, frokost og præmieoverrækkelser besluttede vi at fortsætte Birkholmsturen
hjemme i Marstal, da de lovede rigtig megen vind om søndagen.
Vi grillede på havnen om aftenen og sluttede af inde i
bestyrelseslokalet med kaffe og kage og IGEN ku’ vi godt
ha’ brugt et klublokale, men det gik alligevel omend lidt
trangt.
Søndag morgen spiste vi morgenmad i bestyrelseslokalet
og derefter tog vi hver til sit. En lidt anderledes tur, men dog
hyggelig. Vejret kunne vi jo desværre ikke gøre noget ved.
Vi afviklede C og B optimisternes Ærømesterskab over
to onsdage og her har I resultatlister over Ærøs bedste sejlere 2014:
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C Optimist:
1. plads med 6 point
2. plads med 7 point
3. plads med 10 point

Magnus Juelsgaard, Marstal
Signe Jonge, Ommel
Marius E. Hansen, Marstal

B Optimist:
1. plads med 12 point
2. plads med 12 point
3. plads med 14 point

Ulf Kromann, Marstal
Magne Holdum, Ærøskøbing
Astrid Hansen, Dunkær

A optimist:
1. plads med 4 point
2. plads med 8 point
3. plads med 14 point

Rasmus Kjeldgaard, Marstal
Simon Larsen, Ærøskøbing
Marcel Hass, Tranderup

Junior sejlere:
1. plads med 3 point
2. plads med 4 point
3. plads med 5 point

Maja Fly, Søby
Kasper Morsø, Marstal
Nichlas Holm, Marstal

Ellers har sæsonen været rigtig god med hyggelige og
hjælpsomme forældre. Vi har været på padleture til Kalkovnen med kage mm., hvis vinden har været for meget for de
små.
Vi afsluttede sæsonen med Rævejagt med efterfølgende
spisning i vores (JUBIII) festlokale.

Ærøsk Juniormester Maja Fly. Foto: Jens Lindholm.

Vi måtte udlægge Rævene på land pga. for megen vind,
men det gik også, selvom de helst ville ha’ sejlet. Vi kunne
desværre ikke få vores joller ind, som vi havde planlagt i
vores program, da der skulle gøres nogle tiltag først og vi
kunne desværre heller ikke holde auktion over to af de ældste og dårligste joller, som vi ellers havde besluttet at skille
os af med, da de ellers står og fylder til ingen nytte. Samme
dag fik jeg at vide, at det var synd at skille sig af med dem,
men så kan de da komme på loftet og ligge der i årevis. Lidt
sjov fik vi da med forældre/barn padlekonkurrence, som vi
lavede mellem broerne ved klubben. Vinderne blev:
Jesper/Rasmus A. og Marcel/Kasper på en delt 1. plads.
2. pladsen gik til Daniel/Marius H. Det gik lystigt for sig kan
I tro!
Til slut takkede jeg af for året der gik og hørte om der var
nogle, som kunne tænke sig at komme med i Optimistudvalget, men INGEN meldte sig desværre. Så de udvalgsmedlemmer der er nu er:
Mads Larsen, Jesper Eigaard og Jesper Andreassen.
Jeg takker af for 10 dejlige år i Sejlklubben og tusind tak
fordi jeg har måttet være der for jeres børn. Jeg håber, jeg
har været med til, at de har fået noget sejlglæde med sig og
selvfølgelig lysten til at sejle.

Der sejles tæt i bestræbelserne på de gode placeringer d.
10. september. Foto: Jens Lindholm

Det giver gode mavemuskler, at hænge joller ned i frisk vejr
på vejr til Birkholm d. 15. august. Foto: Jens Lindholm.

Trængsel i havnen til træningsaftenen onsdag d. 10. september. Foto: Jens Lindholm.

De nyeste joller er i høj kurs, når der skal sejles
kapsejlads. For at kunne gennemføre arrangementer som Birkholmsturen med mad, drikke,
præmier m.m., er vi lidt afhængige af, at vores lokale butikker har mulighed for at støtte op om
dette.
Vi takker tusind gange følgende for hjælp til dette:
Marstal Bageri, Ærøskøbing Bageri, Netto, SuperBrugsen Marstal, Min Købmand v/ Bettina,
Ærø Catering, Dunkær slagteren, Nordea, Sydbank, Rise Sparekasse, Smageriet, Ø-bolcher,
Marstal Boghandel, Sportigan, Jens Bille, Vaffelbageriet, Lollipops, Klædeskabet, Sejlerbutik,
XL Byg, Chr. H. ved Hanne, Frisør Grube, Parisalonen, Marstal Værft, Alberte, Fru Nørgaard,
Ulrik Lassen, Ærøskøbing Boghandel, Den Gamle
Isenkram, Ærø Maskiner & VVS. Vi håber, at vores
medlemmer støtter op om dem til gengæld!
Foto: Jens Lindholm.
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Ugens bedste aften!
Af PIA DAMGÅRD
Jeg elsker tirsdag aften! Nok så træt
ovenpå arbejdsdagen, måske trist
og modløs, energiforladt, ind imellem
endda lidt småsur…. Måske er vejrudsigten dårlig, og udsigten til sejlads
uoverskuelig… Men så snart jeg hopper om bord på Knarr’en er humøret i
top, batterierne fuldt opladede, konkurrencegenet stimuleret, og jeg glæder mig til aftenens tur.
Jeg er – sammen med Otto – den
glade ejer af en Knarr. Vi synes, det er
en fantastisk båd, tilpas i størrelse til
os, enkel at håndtere, kun to sejl, og
dermed ingen diskussioner om genua
eller stormfok. Det sidste, er vi overbeviste om, er en fordel for parforholdet!
Vi er så vilde med Knarr, at vi i sommer kom til at købe en mere. Og vi
skulle ellers i hvert fald aldrig, aldrig
mere købe en ny båd, uden at den
gamle var solgt! Men sådan må man
nogle gange fire på principperne. – Vi
vil nu meget gerne af med den gamle,
så hvis der skulle sidde en køber derude blandt læserne, så hører vi gerne
fra hende!
Nå men det var det med vores nyindkøb. Baggrunden for købet var
egentlig det dårlige vejr til årets Ærø
Rundt. Vi lå for kryds og huggede i
søen lidt før Søby, da beslagene, der
holdt stagen på fordækket, sprang.
Stagen forsvandt i bølgerne, og vi
fandt den aldrig igen. – Ærø Rundt
endte for øvrigt her for vores vedkom-

mende. Vi vendte om, og sejlede tilbage til Marstal. – Men tilbage til stagen… Et par dage efter googlede vi
»stage til Knarr«, og røg ind på en
salgsannonce til en nyere båd. At den
så tilmed havde to stager, opdagede vi
først efter købet. Men vi købte båden.
Woow, sikken lykke! Sejler godt, rigget
til kapsejlads – »den er rigget lige som
en båd skal«, som John Hansen siger!
John er Ottos og min sejlads-guru.

Jeg tror, han og Svend kunne sejle, før
de kunne gå. Og der er vist ikke den
kapsejlads i nærheden, som de to ikke
har deltaget i. Det er en fornøjelse at
sejle med John om tirsdagen. Det er
ren læring: Otto og jeg slår parabolerne ud, og håber at opfange alle
guldkornene! Og der er altid god stemning om bord på vej ud af havnen. Her
når vi at få klaret ugens status på øens
tilstand, familien, politik, avisens læserbreve, – ugens hændelser bliver luftet og vendt og kommenteret. Godt
selskab er ren ekstrabonus på en kapsejlads!
Hov, der røg jeg vist ud af en tangent… tilbage på kursen: Tirsdagens
aftenkapsejlads. Jeg kom vist fra, at
jeg hoppede om bord på Knarr’en...
Derefter klargøring , bomteltet af, sejlene på, hvordan er vejret? bliver det
mon en våd omgang? gummistøvler
og sejltøj på? – Som forgast er det mig,
der tager sprøjt og vand, så jeg kravler
oftest i sejlertøjet, – de andre kan sidde
og hygge sig bag mig. – Nå men fortøjningerne kastes, sejlene sættes, og
vi glider ud af havnen.
Og nu rapport fra årets sidste aftenkapsejlads d. 23. september: Vinden er
sydvestlig, jævn, 4 – 6 m/s. Vi tæller de
andre både, hvem er med? Nærmer os
dommerbåden, bane 2 flaget er sat, de
vil have os hurtigt rundt i dag, men
hvilken vej skal vi rundt? Tjekker startlinjen. Afprøver starter bagbord og

Aftenens tre deltagerne i løb 1 umiddelbart efter starten på årets sidste aftenkapsejlads tirsdag d. 23. september. I midten
ses Pia Damgård og Otto Stenstrøm i deres »nye« Knarr, som fik en flot førsteplads i aftenens løb. Sæsonens suveræne overalt vinder af løb 1 blev Ebbe Andersen efterfulgt af Pia og Otto på andenpladsen. Foto: Laurits Nielsen.
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styrbord rundt. Vi og de andre både i
1. løb cirkler rundt, forsøger forskellige
placeringer, lurer på hinanden. 6 min.
varselsskud lyder, grønt baneflag ryger
op på dommerbåden. Dvs. styrbord
rundt….5 min. varselsskud lyder… Pflaget sættes. Hvor skal vi placere os
på startlinjen? Vælge styrbord halse
eller bagbord halse og risikere at måtte
vige? Luv hellere end læ? Spænding
og koncentration stiger, som starten
nærmer sig. Vi går mod linjen 1 min. før
starten går, men vi er for tidligt ude,
strømmen er med os, og vi nærmer os
for tidligt. Vi må tage en ekstra vending…. Tilbage med kurs mod startlinjen… Startskuddet lyder, P-flaget ryger
ned, og vi går over startlinjen omtrent
samtidig med Mogens Madsens Knarr
»Pipaluk« og Ebbes folkebåd »GoOn«. Vinden er løjet lidt af, nu let, og vi
har halvvind. Jeg passer fokken, John
storsejlet, og Otto kursen. Sejlene justeres konstant. Lidt kan gøre en forskel. Der er total stilhed om bord, fuld
koncentration. Tjekker ind imellem
konkurrenternes placering. Vi ligger lidt
foran. Men ikke så meget, at vi kan
slappe af. Runder efter 10 min. det første mærke, ballonen. Andet ben er en
lænser, stage ud til styrbord. Jeg er
forgast, så det er mit job at sætte stagen og ligge ude for. Det er en super
opgave – i godt vejr! Jeg elsker at ligge
ude for. Lyden af vandet, synet af de
andre både, nyde solnedgangen – når
ellers den viser sig. For 14 dage siden
så jeg solnedgang over Strandbyen på
lænser fra midtfarvands bøjen til ballonen. Det var eventyrligt smukt. Vibeke
Lykke Knarr Friis var med om bord, og
så ud til at nyde det i fulde drag. Dagens lænser når også magiske højder
– vinden, lyden af vandet, de andre
både vuggende i butterfly, stilheden.
Jeg kan se, at John og Otto snakker,
men ikke høre dem. Jeg ligger som i
min egen dykkerklokke. Nyder stilheden… nærmest meditativt. Men helt
uden for tid og sted er jeg alligevel
ikke. Jeg skal jo også holde øje med
de andre både… Nærmer de sig? Holder vi afstanden? Lidt før andet mærke
ved den første grønne bøje i Mørkedybet rejser jeg mig og tager stagen. De
store både fra 2. løb har rundet første
mærke, og nærmer sig i hast. De sætter spilerne. Uha, de går hurtigt. Vi runder andet mærke, og nu er det kryds
ned til mållinjen. Det er vores favorit.
Båden går godt på kryds. Men man
kan aldrig vide sig sikker, før mållinjen
er passeret. Skralder vinden? Mogens
vender. Vi vender. Vi kan se, at vi lægger afstand til de andre både i 1. løb.
Bådene i 2. løb runder også mærket i
truende fart. Vi tager et par kryds, og
går over mållinjen efter 1 time som 1.

Jan Møller Jensens BB 10-meter »Stoppenålen«, hvor redaktøren fik en gasteplads til årets sidste aftenkapsejlads – en fantastisk sejlads, der resulterede i en
førsteplads i løb 2. Jan opnåede også en samlet førsteplads i løb 2 med blot fire
point ned til Lars Jepsen på andenpladsen. Foto: Laurits Nielsen.
båd. Puha, dyb indånding, jeg synes,
jeg har holdt vejret den sidste time. Pipaluk kommer over efter os, derefter
Go-On. Men vi har ikke været hurtige
nok. Vi skal klare banen 3, 39 min hurtigere end folkebåden, og det gik ikke
– heller ikke i aften… men det er okay
med en 2. plads. Blandt de store både
går Jan med BB 10 over først, derefter
Lars i molich’en, Laurits i spækhuggeren og Michael i sin »Carmen Sylva«.
Aftenen og årets aftenkapsejladser
sluttes af med spisning i klubhuset.
Ulla har lavet skipperlabskovs og
smurt ostemadder, Susanne har pyn-

tet bordene i efterårsfarver med orange rønnebær og gule solsikker. Der er
tale fra sejladsudvalgsformand Jan og
fra dommer Tommy. Super afslutning!
Vi klapper og takker for årets sejladser.
Men fra os en særlig tak til Vibeke
for at videregive glæden ved en Knarr,
til John for at optage os i Johns Sejlerskole, til Erik Kristoffersen for gode råd
efter sejladserne, – og til alle I andre aftenkapsejladsdeltagere for godt kammeratskab og hyggeligt og muntert
samvær efter sejladserne!
Jeg glæder mig til næste års aftenkapsejladser!

Ca. 30 deltog i den traditionelle fællesspisning efter årets sidste aftenkapsejlads.
Med ryggen til ses Ulla Damgård, som sammen med Susanne Pilegaard havde
sørget for skøn skipperlabskovs til de sultne sejlere. Foto: Laurits Nielsen.
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Stean Møller

ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL
SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

Vi støtter
– også
SPORTEN...

TLF. 62 53 12 71

FAX 62 53 29 13

LEDIG

MARSTAL
Vi har cykeludlejning
på Marstal Havn – ring og
bestil på tlf. 62 53 14 77

– størrelse ! side

LEDIG

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

– størrelse ! side

– størrelse ! side

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

ÅBENT:
Mand.-fred.
08-18.
Lørd. 08-14
v/ PETER THYGESEN
Juli/august:
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13 Sønd. 10-13

Snedker- og tømrerarbejde udføres...

SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

Overvejer du ny inden/udenbordsmotor ?
Overvejer du ny
Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler:
Overvejer
du ny inden/udenbordsmotor
________________________________________________
INDEN-/UDENBORDS
MOTOR? ?
Køb
den LOKALT
ved autoriseret
Overvejer
du
nyden
inden/udenbordsmotor
?
Køb
LOKALT forhandler:
________________________________________________

autoriseret
forhandler
Køb den ved
LOKALT
ved autoriseret
forhandler:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Jagtvej 8
DK-5960 Marstal

________________________________________________

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

62 53 31 00
■ DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 ■
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Roere på vandet i magsvejr d. 24. juli.

Brugtbådsmarked i Rudkøbing
Tekst og foto: LARS KJELDGAARD
Den første weekend i september blev der afholdt brugtbådsmarked i Rudkøbing og ca. 15 både fra Marstal mødte
op.
Vi havde en hyggelig weekend, hvor Marstal Sejlklub gav
grillkul om fredagen, og der blev grillet og hygget ved bordene.
Om lørdagen havde Rudkøbing Sejlklub stillet et telt op,
hvor der var musik og dans om aftenen.

K
S
U
H
det er gratis
at skifte til os*
RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

Så er kursen sat...
* Omkostninger til andre end Rise Sparekasse
skal dog betales.

STØT VORE ANNONCØRER
– de støtter os!

● O P G R A D E R I N G T I L FA R V E R ●
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.

Og husk nu:
Støt vore
annoncører
– de støtter os!

MARSTAL SEJLKLUB
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Oprydningsdag d. 12. september
Af MARIE KREUTER
Sensommerens fælles klargøring af klubbens arealer var i
år henlagt til en fredag kl. 13, hvilket bestemt ikke gik ud
over fremmødet; ca. 20-25 mand hyggede på terrassen med
en velfortjent pilsner, da undertegnede nåede på havnen ved
14.30 tiden – jeg var langt fra den eneste, der mødte lidt se-

nere grundet arbejde, men skønt at folk møder op direkte fra
arbejde for at hjælpe! Det er et sådant engagement, der holder vores klub kørende i en tid, hvor foreningsånden ellers
beskyldes for at være uddøende.
Programmet var stort set det samme som de foregående

Byens bedste pølsebod! Foto: Jens Lindholm.

Som herrerne selv sagde; »den ene kan ikke se og de andre
ikke høre…«. Ved fælles hjælp blev resultatet dog imponerende godt, og en hel container blev fyldt med grøntaffald,
så pladsen nu er klar til vinteropbevaring.

Havearbejde i stor skala. Foto: Jens Lindholm.
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år; især skulle pladsen løbes over med buskryddere, så trafikken med de tunge bådvogne i forbindelse med vinteropbevaringen ikke besværes unødvendigt. Der var også
masser af havearbejde ved selve klubhuset, hvor hækken
blev klippet og det genstridige ukrudt luget ud af perlegruset. Derudover blev masteteltet strammet op og rustet
til efterårets storme, og et team gik i gang med garagen til

den nye traktor, så den også er sikret en god vinteropbevaring.
Ved 16-tiden var kræfterne blandt de nu knap 30 frivillige
ved at være brugt op og det passede jo meget heldigt med,
at Lone Kjeldgaard sørgede for lækre pølser og brød – de
var gode og der var vist andre end mig, der ikke kunne præstere den helt store appetit til fredagsmiddagen…

Formanden havde foranstaltet indkøb af den mest effektive,
motoriserede ukrudtsbekæmper – intet slår dog den manuelle indsats fra de flittige frivillige.

Garagebyggeriet er blevet en anelse forsinket henover foråret/sommeren, men nu sker der igen en masse.

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?

Ring
74 37på91742237og91book
Ring på
til Allan
22 og book et
et
økonomi-tjek.
økonomi-tjek.

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal · tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/svendborg

9548.0112

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk

I Sydbank Marstal får du en personlig
rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også
et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?

MARSTAL SEJLKLUB
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Blue Riband Translations

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

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

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

• Big enough to cope – small enough to care •

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

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

Støt vore annoncører
– de støtter os!

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

09004

KPMG
Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg
Telefon 65 58 40 00

Alt i murerarbejde
Reparationsarbejde
Badeværelser
Tagarbejde

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

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

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

Sejl- & Kalechemageren
- din professionelle leverandør
Syning af: Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Læ- og solsejl · Skibs- og møbelhynder · Syning og svejsning af presenninger i PVC plast · Reparationer af sejl ·
Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres · Fremstilling af kalechebøjler
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JON MØLLER
Sandpladserne 9, 5960 Marstal

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

Kvalitet og levering til tiden...

Rævejagt 2014
Af MARIE KREUTER

Så går den vilde JAGT! Foto: Jens Lindholm.
Vejrudsigten til dette års Rævejagt var ganske lovende for
årstiden; solskin med enkelte skyer og let til jævn vind. Redaktøren har aldrig oplevet andet end godt vejr til Rævejagterne, så den optimistiske vejrudsigt blev nærmest taget

som en selvfølge. Andre havde også ladet sig begejstre på
forhånd og i alt 35 fartøjer var tilmeldt, da varselsskuddet
lød kl. 13.55. Først startede robådene efterfulgt af 7-8 sejlbåde og til sidst motorbådene.

Lars Jepsen forsøger sig med »Sail-In« servering ved pølsevognen, men sådanne amerikanske »Drive-In« tilstande
har endnu ikke slået an på Bredningen, men måske næste
år?

Laurits Nielsen med besætning (Mads Gadegaard Olsen og
Henrik »Munk« Jensen) fandt Foxy Lady aka Den Store Ræv.
Foto: Esther Bundgaard.

Familien Kjøller/Drud og undertegnede holder spændt øje
med, at Tommy Christensen skyder starten for motorbåde kl.
14.10. Foto: Torben Bundgaard.

MARSTAL SEJLKLUB

13

Resultatet var – trods alle konspirationsteorierne
– som følger:
Robåde
1. Busser
Poul Haase
5 point (1 flaske)
Sejlbåde
1. Majumse Michael Hansen
153 point (9 flasker)
2. Ballina
Evan Søndergaard 138 point (9 flasker)
3. Solstrålen Laurits Nielsen
117 point (13 flasker)
Motorbåde
1. Mary
Mads Kromann
106 point (6 flasker)
2. Sara
Erik Kromann
103 point (5 flasker)
3. My Love Henning Terkelsen 93 point (8 flasker)

Ro-bådene umiddelbart efter start. Foto: Jens Lindholm.

Vinden var drejet i løbet af formiddagen, så der skulle udtænkes en taktik, der tog højde for både strøm og den nu
ændrede vindretning – hvor og hvornår var Rævene mon
udlagt? En mere enkel taktik var blot, at sejle STÆRKT og
hvor ingen andre havde været. Bådene blev da også ret hurtigt spredt ud over hele »banen«, og 124 af de 130 udlagte
Ræve blev fundet – desværre kun de to af os…
Redaktøren var, ligesom i 2011, ombord på Jacob Kjøller’s smukke smakkejolle fra 1927 nu med ny rig, ringdæk og
spritny, eller i hvert fald ubrugt, Marstaller-motor; en virkelig fin 3hk sag, der dog fik rigeligt at bestille som søen rejste sig – i løbet af eftermiddag friskede vinden nemlig meget
op, men selskabet, madpakkerne og øllet blev jo heldigvis
ikke ringere af lidt røgvand og svært reduceret fart.

HAPS, der var en flaske! Foto: Jens Lindholm.

Vinden friskede i løbet af eftermiddagen og så blev det svært, at spotte flaskerne mellem de hvide skumtoppe. Foto: Jens
Lindholm.
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Dog blev vi ret hurtigt enige om, at vores ration af Ræve
nu var fundet og vi derfor godt kunne forhale til roligere forhold under land – og der var Ann’ Marie’s pølsevogn meget
belejligt »parkeret«! Vi lagde os uden på Søfartsmuseets fine
drivkvase Anne Karoline, og fik serveret pølser med brød
med sikker hånd af Malene-Maler.
Derefter gik turen ind til slæbested/ klubhus for aflevering
af flasker inden fristen udløb kl. 17 – der var vældigt leben
og kø ved indleveringen, og det stod os hurtigt klart, at
vores to flasker ikke rakte til meget… Ungerne forhalede til
legepladsen mens vi andre diskuterede, hvem der havde
»stjålet« flasker for næsen af hvem, hvem der havde haft insiderviden og så videre.
Om aftenen fulgte standerstrygning kl. 18.30 og spisning
kl. 19.00. Roerne stod i sikker stil for festen og havde dækket ualmindelig smukt op til 100 mand m/k. Der måtte endda
bæres yderligere borde til – et flot fremmøde trods en lang
og trættende dag på vandet for de allerflestes vedkommende. Efter præmieoverrækkelse for både Rævejagt og
aftenkapsejlads, blev dansegulvet taget i brug af nogle
meget energiske mennesker, som jeg mistænker for at have
nappet en eftermiddagslur… Det vil jeg også prøve næste
år – vi ses!

Leif Østlund og Niels Erik Kjøller får i fællesskab standeren
ned. Foto: Janne Skalkam.

Standerstrygning kl. 18.30. Foto: Janne Skalkam.

Leje af
byens bedste
festlokale (150 m )
2

Sejlklubbens lokaler kan bookes
til privatfester og arrangementer i
medlemsregi.
Henv.: Hanne Lindholm

Tlf. 21 72 74 55
MARSTAL SEJLKLUB
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Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...
Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Din lokale samarbejdspartner
Din
lokale samarbejdspartner
MED GLOBALT OVERBLIK

Marstal Bageri

Din lokale samarbejdspartner

MED GLOBALT
OVERBLIK
MED GLOBALT OVERBLIK

KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Din lokale samarbejdspartner

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

MED GLOBALT OVERBLIK

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand

Karsten Harris Groth
Marstal - Tlf. 62 53 14 33 - harris@c.dk - www.entreprenør-ærø.dk
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SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk

ÆRØ
AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL
11/01/04
TLF. 62
53 1323:16
02

Marstal Navigations-q

Side 1

• Alt i Lys
• Køleteknik
• Automatik
• Bolig- og skibs-el
EN AFTALE ER EN AFTALE !

Søfartsuddannelser
• HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

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

Læs Ærø Ugeavis på nettet!
– også når du er væk
fra øen..!
OPDATERES HVER TIRSDAG

www.aeroeugeavis.dk
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STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en artikelserie under navnet
»Stafetten« med det formål, at få nogle forskellige personer til at
yde et bidrag til bladet.

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

INGOLF ANDERSEN

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv – der er frit slag. Det
kan være tur- og rejseberetninger – nye såvel som gamle, betragtninger vedrørende sejlklubben og dens fortid/fremtid, oplevelser
på havneområdet, sømandshistorier, spændende kapsejladser,
gør-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 leverer en repræsentant fra Bregninge
Sejlklub; Agnes Haugaard, en rejseberetning set fra »Skrivebordskaptajnens« synsvinkel. Familien drager mod Oslofjorden for, at
deltage i VM for 11-meter, og det er der kommet en skøn fortælling, der rummer både svenske marengslagkager, ærøsk søfartshistorie og tragedie, ud af.

Fra skrivebordskaptajnens logbog på vej
mod VM i 11-meter i Drøbak, Norge
Af AGNES HAUGAARD
Over 20 år har jeg skrevet dagbog på
vores dejlige skib Ersus, HallbergRassy, fra 1977. Svensk når det er
bedst som Volvo og Saab og som danske møbler af bedste håndværk som
Wegner og Børge Mogensen. Det holder bare og er solidt, trygt og bliver
bare bedre og bedre med årene. Mange gange har jeg kigget på en Luffe
eller Swan og tænkt – skal, skal ikke,
og er nået til den konklusion, at Ersus
ikke skal skiftes ud.
Om jeg bliver skiftet ud, er så en anden sag, hvis jeg ikke får elektriske
spil, når musklerne skrumper.
Året er 2011 på vej mod Norge. Alle
lader fyldte – diesel, vand og proviant.
Dagen er onsdag den 6. juli og præstegården i Bregninge er fyldt med familie og venner, der ser efter høns, får,
lam, hund, kat, moskusællinger og gør
min dejlige færøske mor selskab. De
har også alle lader fyldte – fryser, barskab og frugthave og ikke mindst en
kirke i særklasse.
Vi tager endnu engang afsted med
ro i sjælen og som altid til blå horisonter og mange sømil.
Kl. 18.00 lægger vi ud på natsejlads
Erik, Peter (svigerfar) og jeg imod en
rolig og varm nat. Peter nyder natten
med pibe og kaffe med sukker.

Alle sejl sat – også mellemstagsejl;
men efter Storebæltsbroen dør vinden.
Jeg lagde mig med Kirsten Thorups
fremragende bog »Tilfældets Gud« og
stod op torsdag morgen kl. 4.00 til en
opgående sol som en ildkugle i øst.
Lagde langtidshævet brød med
sesam og solsikkefrø.

Den 3. dag er vi ved den svenske
skærgårds begyndelse, Malö Hamn.
De langtidshævede boller smagte himmelsk. GPS er et vidunder især i skærgården – vi kan smyge os helt ind til
inderste skær, og så kom regnen. Jeg
var i feriemode og tænkte kun i mad og
opskrifter.

Ellös, Orust, hvor vores skib blev bygget. Her ser vi Bamsen, ejerens private 66
fod og den ligger ved Bamsebroen. Ersus ser ikke ud af meget med sine 41 fod.

MARSTAL SEJLKLUB
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Bedstefar og Petra i Göteborg i seriøs samtale om skibe.
Mandskabet blev i Göteborg suppleret
og udskiftet med vores datter Petra, og
Peter tog hjem til Marstal med 4 skiver
rugbrød med sprængt oksebryst og en
banan på »Go by bus« efter at have
forud-fejret Petras 16 års fødselsdag i
Lilla Bomman lige nedenfor den prægtige opera.
Den 7. dag fyldte Petra 16 år, frisk
vestenvind og fik svenske kanelboller
og samlede muslinger til aften, vinden
friskede forbi Marstrand og sluttede
dagen med ægte svensk marengsbund med jordbær.
Den 9. dag besøgte vi i Skärhamn
Danholmen et meget charmerende lille
museum, drevet af frivillige tidligere søfolk. Her fandt vi et billede af »Venus af
Marstal« købt til Skärhamn af 2 brødre

og havde været i deres eje i årtier og i
midten af 1950érne solgt til partsrederiet Peter Jørs, Hans Fabricius og
Hande Hermansen. Skibet blev bygget
hos Ring Andersen.
Det skulle blive endnu mere pudsigt.
Her har de for øvrigt også Nordens
smukkeste akvarel museum Nordiska
Akvarellmuseet med fast udstilling af
Nolde og Kvium på den Södre Hamnen, hvor et glas hvidvin altså også koster 95,- kr.; men det er en anden sag.
I havnen berettede en nordmand om
en marstaller, der skulle sejle kammeratens 11-meter i Drøbak, og vi kunne
regne ud, at det måtte være Erik og
besætning.
Vi var på vej; men inden vi skulle anduve Drøbak, skete der dramatiske ting.

Kig godt på teksten i hjørnet.
Den 12. dag voldsomt vejromslag
overskyet og blæsende med masser af
regn.
Den 15. dag SV 6 sec.m på vej mod
Koster Musön og tid til ballebruning;
men her er rigtig meget trafik i de
smalle sunde, så helt nøgen blev det
ikke. I næsten hver vig ligger sejlbåde
med snuden mod klippen og et hækanker eller svenskerkrog.
Kosterguiden/bladet skriver, at
svenskerne søger at ligge ensomt i
skærgården, mens alle de norske flag
– og dem er der rigtig mange af – ligger
side om side og samles i flokke omkring grillen.
Den 16. dag er der helt stille, solen
varmer og datoen er fredag den 22. juli
– en datoen, der for altid vil gå over i

Navnebræt på den højre side af døren
på det lille museum.

Petra fejrer 16-års fødselsdag i Skärhamn med svensk marengsbund, lys og kakao.
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Navnebræt på den venstre side af døren.

historien. Hele den svenske kyst fra
Koster og opefter er indtaget af norske
flag og priserne er tårnhøje overalt.
På Hembygdsmuseet i Långagärde
fandt vi noget meget interessant, der
hang sammen Skärhamn og Ærø. To
navnebrætter Venus og Marstal hang
på hver side af en dør, og vi kunne oplyse, at deres historie var, at de havde
hængt på det samme skib. De var ikke
fra et forlis; men formentlig taget af, da
skibet blev solgt og skiftede hjemstavn
fra Marstal til Skärhamn. De havde fundet det på loftet hos en afdød bådbygger.
Den 17. dag og to norske piger var
ude alene for første gang i en 806, og
en sms tikkede ind på min gamle
Nokia fra min norske veninde Hege Elisabeth: »Sejl ikke, sejl ikke ind i Oslofjorden, der er døde overalt og Regeringsbygningen er sprængt i luften. Jeg
kunne mærke et brag.« Nabobåden får

også en melding om, at manden må
rejse fra børnene, da han var brandmand og kaldt ud akut.
Stedet var ikke Oslofjorden, men
Utøya – det ord vi alle skulle komme til
at kende.
Vi glemte aftensmaden, og sad og
hørte og læste nyheder og alt blev
stille. Sådan var det også næste dag,
og alle flag på halv stang. Men, som
Jens Stoltenberg formulerede det: »Vi
vil have mere demokrati og mere kærlighed i gaderne på trods«. Hele Norge
græd, og selvfølgelig skulle vi videre
op mod Drøbak.
Skrev min vane tro 15 postkort hjem,
og cyklede rundt mellem flagene på
halv stang.
Den 20. dag for anker i den smukke
vig Engelsvik nv for Hankø ved Oslofjordens indmunding, mildt, overskyet
nø 3-4 sec.m. og vi anduvede Drøbak
nye gæstehavn kl. 13.00. Hvornår

kommer det gode vejr – det var altså
nu, da jeg var på vej hjemover, og sejladserne skulle starte?
Besætningen var anduvet til de kommende dages kamp i 11-meterne, nemlig Henning Pedersen fløjet ind fra
Rom, Petra Jørs, Ib Monrad og Peder
Luntang fra Ærø, og den lånte båd blev
renset for ruer, tovværk tjekket og
andet der kunne sænke farten i Oslofjorden og prøvesejlet i fjorden hele
dagen. Det snyder med den megen
strøm og kraftige dønninger fra de
store rutebåde i en lind strøm ud og
ind af fjorden.
Vi gik på Rådhuset og skrev i kondolanceprotokollen, og ledelsen, trods
flere var personligt berørte af tragedien
på Utøya, ville sejle mesterskaberne,
og sådan blev det i strålende vejr, hvor
også det danske mandskab var på
sejrspodiet ved en af dagenes enkeltsejladser.

Mandskabet til VM i 11-meter one-design i Drøbak er Erik Jørs, Peder Luntang-Jensen, Petra Jørs og Ib Monrad Hansen
– på udskiftningsbænken Henning Pedersen.

DEADLINE FOR BALLONEN NR. 1, 2015
ER MEDIO DECEMBER
MARSTAL SEJLKLUB
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2014/15
◆
◆
◆
◆

30.10.2014
19.11.2014
06.12.2014
28.02.2015

Broer op
Nordea arrangement
Kranen rigges af
Generalforsamling

BESTYRELSESMØDER 2014
6. NOVEMBER – 27. NOVEMBER

BAGSIDEFOTO

Billedtekst; På bagsiden bringes denne gang et foto af en anden »bagside«; nemlig agterspejlet af Marstal Mærsk, der (ved
Erik Kromann og skipper Jimmy Forstholms mellemkomst) besøgte farvandet ud for Marstal søndag d. 13. juli. Det blev et
tilløbsstykke uden lige, og rigtig mange lokale både var på vandet for, at se giganten tæt på.
Marstal Mærsk er nummer otte i rækken af 20 Triple-E containerskibe, der har en kapacitet på 18.270 TEU. Med en længde
på 399 meter er de verdens største containerskibe indtil november, hvor CSCL får leveret et skib på 400 meter og en kapacitet på 19.100 TEU. Foto: Jens Lindholm.
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