
Årsrapport fra J70 udvalget i Thurø Sejlklub. 

Vi har haft et forrygende år med vores 4 J70 både. 
!
På sejlklubbens generalforsamling i januar måned, blev der bevilget køb af den 
4. - J70 til Klubben. 
Thurø Sejlklub har nu 4 J70 både. 
Og på Dansk Sejlunions Generalforsamling, vandt Thurø Sejlklub (Sejl og 
Studer, og J70- Udvalget) Sejlunionens KLUBUDVIKLINGSPRIS, på 25.000 kr. 
Klargøring til Sejlsæsonen 
Bådene har været i hal på Nordvejen i vinter. 
Klargøringen startede i marts måned. 
Der var stor opbakning og arbejdsvillighed fra mange J70 -sejlere, så arbejdet 
var tilendebragt på et par wek-ender. Tak til alle der hjalp til. 
Bådene er på vandet 5-6 gange om ugen. 
Mandagssejlads, Sejl og Studer, Sejlerskole, Pigesejlads, Fleet Sejlads om 
torsdagen, hvor der ofte er 6 hold på banen, b.l.a. også fra Oureskolerne, som 
vi har et rigtig godt samarbejde med. På en “normal” uge er der således ca. 70 
sejlere der har glæde af bådene. 
Hertil kommer stævner, træning til Sejlsportsligaen og events med vore 
sponsorer. 
Vi startede kapsejladsåret med TuneUp stævne. 
 Vi havde 9 hold fra Sejlsportsligaen, til et vellykket stævne i fantastisk vejr, 
desværre med svag vind. 



Holdene fra Fåborg, Vejle, Sønderborg, Oure , Svendborg Sund og Thurø havde 
en udbytterig lørdag, med udfordrende sejladser og godt sejler- samvær. 
Vi har mange gode, lokale, sponsorer,  
som vi prøver på at gøre noget ekstraordinært for. Vi er glade for 
sponsoraterne, og vi gør hvad vi kan for at det bliver til en “Win-Win” oplevelse 
for virksomhederne. 
Sponsorerne har, ofte som en del af sponsoraftalen mulighed for at arrangere 
kunde-events, med vore både. 
I juni måned afholdt vi en sponsor-event, hvor vore sponsorer havde mulighed 
for at deltage med personale eller kunder. 
Stor succes, på vandet og på land. 
 I eftersommeren har vi haft arrangementer med, SSP, Schou Transport, 
Fynske Bank og Middelfart Sparekasse. 
Virksomhederne inviterer kunder til event, hvor de prøver at sejle kapsejlads i 
J70, efter Sejlsportsliga Konceptet. 
Hurtige sejladser, hvor ofte, ikke sejlsportskyndige personer, bliver 
udfordret,  vejledt af vore dygtige instruktører. 
Alle returnerer på land med et bredt smil, og en oplevelse rigere.  
Aftenerne afsluttes med middag og hygge ved klubhuset. 
Vi har således i år haft ca. 90 erhvervsfolk ( potentielle sponsorer) på vandet i 
J70. 
!
Det mener vi er rigtig god PR for Thurø Sejlklub og for Sejlsporten. 
!
På kapsejladsbanen 
har der været stor aktivitet gennem hele året. 
Vore dygtige sejlere ,Thurø Pirates, der deltager i Sejlsportsligaens 2. 
division, har klaret sig rigtig godt i år. 
Der er blevet sejlet stævner i Frederikshavn, Skovshoved, Kerteminde og her 
sidst i Århus. 
Vores hold af erfarne, dygtige  og ambitiøse sejlere, har sejlet gode resultater 
hjem. 
Uden at have været på podiet i nogen af stævnerne, opnåede de en samlet 2. 
plads i 2. division, og rykker således op i 1.division i 2019. 
Stort tillykke med det. 
Thurø Pirates, og vores unge hold har sejlet Grundig Cup i Horsens, Norge og 
på Øresund (DM). Og her først i november Alster Regatta i Hamburg. 
Økonomien for vore 4 J70 både balancerer. 



I J70 Udvalget har vi fra starten af sat os som mål, at hele projektet, nye 
både, og drift skulle være udgiftsneutralt for Thurø Sejlklubs medlemmer. 
Det har vi opnået. 
J70 sejlere betaler et brugergebyr for at sejle, der stort set dækker de 
løbende driftsomkostninger, og selve investeringen i bådene, prøver udvalget at 
hente ind via sponsorater. 
Det er lykkedes fint, da vi i år ligger over budget, på både drift og bidrag til 
investering. 
Nye investeringer vil primært koncentrere sig udskiftning af sejl, og 
vedligehold af bådene. 
Bådene bliver meget brugt, hvilket også udfordrer materiellet. !
J70-Udvalget 
mødes 3-4 gange om måneden om vinteren. 
Udvalget består af: Henrik Buchwald, Bjerne Sørensen, Henrik Meyer, Morten 
Lohse og Torben Strange. 
Der er løbende mange ender der skal nå sammen for at kunne drive 4 både i en 
sæson. I udvalget glæder vi os over at, Mai Risager og Henrik Sørensen har 
givet tilsagn til at give et nap med i arbejdet. Velkommen. !!
18.11- 2018  tsp !!!!!!!!!!!!


