
Som det fremgår af Sejlerskolens strategi (som kan ses på http://thuroesejlklub.dk/?p=6296 

laver vi en række arrangementer med forskelligt indhold. Både for tur- og kapsejlere, altså 

for sejlere i det hele taget. Tilmelding sker når betaling er sket. 

 Til almindelige aftenarrangementer serveres en øl/sodavand og lidt kaffe/kage. 

Aktivitetsplan for alle 

Vi har nu afholdt 3 succesfulde arrangementer.  

FTLF og TSK stod for et Meteorologi arrangement med 15 fremmødte, hvor Mette Hundahl 
fortalte om meteorologi for sejlere 

Christian & Kristian fra North Sails fortalte om trim og sejl for 35 fremmødte 

Just gennemgik Motor og Teknik for andre 15 sejlere. 

Alt i alt har det været succesrigt med rigtig mange gode og positive tilbagemeldinger. 

Den resterende del af sæsonen frem til medio april ser arrangementsprogrammet 
således ud så tilmeld jer og mød op: 

 

Brug det rigtige Tovværk til de rigtige opgaver  

28. februar 2018 kl 1830-2130   &   (7. marts 2018  kl 1830-2130) 75 kr 

 
Thurø Sejlklubs Sejlerskole 
For alle vores sejlere 

Aktivitetsplan                                             
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Lars og Jakob Christoffersen gennemfører 2 aftener med tovværk. Tovværk er ikke bare 
tovværk i dag og de fortæller om de enkelte typer af tovværk og deres anvendelse. Herefter 
bruger vi et par timer på at splejse (eller lære at splejse) i treslået tovværk og i dynema type 
(flettet) tovværk, og sidst men ikke mindst at lægge ordentlige taklinger både syede og 
håndlagte taklinger.  

Max 15 deltagere pr. aften  

Tilmelding via Sejlerskolen   sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 

Kapsejladsregler på en anden måde 

 

14. mats 2018 kl 19-21 og 22. marts 2018 kl 19-21   75 kr 

Vi har lavet en lille konkurrence i regelkendskab og får forhåbentlig lidt mere kapsejladsregelforståelse ud 
af en god og fornøjelig aften 

Kom ned og prøv en ny måde at lege med kapsejladsreglerne. Du skal medbringe en Smartphone. 

Tilmelding via     sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 

Nyt :Foredrag om Verden i Farver FTLF og TSK   75 kr 

7. april 2018  kl 13- ca.17         Verden er i farver med Leo Schmidt 
 
Da vi kastede fortøjningerne og sejlede ud af hjemhavnen i Bogense for at tage på langtur, 
var der naturligvis lagt planer. Vi ville sejle i Middelhavet. Hvad vi imidlertid ikke vidste, 
det var, at vi havde åbnet porten til verden på en helt særlig måde, som sejlere kan gøre det. 

I 2015 og 2016 har sejladserne kreeret et overflødighedshorn af oplevelser på 
Atlanterhavsøerne, på de lange spændende oceansejladser og i det meget farverige Caribien. 

I foredraget ”Verden er i farver”, deler vi vores oplevelser med andre og fortæller samtidig 
om vores tanker, følelser og handlinger, efterhånden som det at sejle og leve kryber længere 
og længere ind under huden. 

Foredraget tager udgangspunkt i bogen FRIHED.  

Frihed skal man ikke have. 

Frihed skal man tage, for friheden er der altid. www.nord-stjernen.dk 

Tilmelding via TSK        sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 



3 

OVERSIGT  

uge 
uge 
5 

uge 
6 

uge 
7 

uge 
8 

uge 
9 

uge 
10 

uge 
11 

uge 
12 

uge 
13 

uge 
14 

Emne/Dato                     

Meteorologi  03/2                   

Sejl og trim        20/2            

Motor og teknik        24/2            

Tovværk          28/2 07/3        

Kapsejladsregler              14/3  22/3    
Foredrag Verden i 
farver                    07/4
 


