
Lidt information omkring pigeafdelingen:  

Pigeafdelingen i TSK har bestået siden 1983.  

Som pigesejler er du medlem af Thurø Sejlklub som har 

bestået siden 1940 og har ca. 650 medlemmer. Klub-

bens organisationsplan kan ses på hjemmesiden og 

pigerne er et underudvalg af:    

Sejlads og Aktivitetsudvalget  

Der er i forbindelse med pigernes 25 års jubilæum ud-

givet en lille bog, du kan få som medlem af pigeafdelin-

gen. Du skal være medlem af TSK for at sejle i pigeregi. 

Bådene  

De både, der sejles i, er dels både som private sejlere 

lægger til, men klubben råder også over 4 J-70 både og 

en 806’er, som kan udlånes af klubben.  

Som pigesejler giver du et beløb på 300,- kr. for at ga-

ste i Thurø Sejlklubs pigeafdelingen. Dette dækker de 

udgifter, der er forbundet med at sejle pigesejlads.  

Vi sejler hver onsdag aften i maj/juni samt august/ sep-

tember mdr.  Ferie i juli mdr.  

Hvis du er forhindret i at deltage en enkelt onsdag, 

aftales dette med skipper, således at der kan gives 

plads til andre interesserede på din plads.  

Meld i god tid, så vi ikke står og venter forgæves.   

I forårssæsonen satser vi på undervisning efter sejlads 

på vandet. Her deles også erfaringer fra aftenens sej-

lads på vandet, ligesom det sociale også fylder en del i 

pigeregi 

 

Informationer fra klubben  

Der udgives 4 Gambøt Poster til alle klubbens med-

lemmer, fås enten tilsendt eller via nyhedsmail fra 

klubben. På klubbens hjemmeside fås informationer 

fra alle udvalg, ligesom der også er en FB side dels 

for klubben og dels en speciel en for pigerne. Husk 

selv at tilmelde dig de udvalg, du vil følge på hjem-

mesiden.  

      

Pigerne i Thurø Sejlklub  

På pigernes FB side fås nyheder og alle kan lægge 

aktuelle billeder/indlæg ind, hvis man har nogle go-

de ting at dele. Her deles  også informationer fra 

pigeudvalget om evt. ændret program, plan B, hvis 

det blæser for meget til at sejle ud.  

 

Pigesejlads i Thurø Sejlklub 

  

Nogen kan en masse, andre mindre - og nogen har 

bare lyst til at prøve at sejle sejlbåd.   

Vi er ikke en sejleruddannelse/sejlerskole - men det 

findes også i klubben.  

Hos os gælder det om at:   

træne boathandling i al slags vejr  

Kende båden, besætningen og rollerne om bord  

Checke vejret  

DMI: vejrudsigt og havprognoser   

FCOO sejladsudsigt  

  Sejl sikkert (App)    

- Være obs på rigtig påklædning, herunder   

   rednings vest.  

- Være med i dysten om at blive bedre -   

   måske bedst??  

- OG NYDE DET!!! -   



Mette, Tovholder for pigeudvalget /

Hyæneræs 

Sejler som skipper på Knirke, Norlin 34 

 

 

Ingeborg, Kasserer/Hyæneræs  

Skipper på Liberté, Jeanneau Sun Rise  

 

Lone, tilmeldinger tovholder   

Skipper/gast  på 806’er Josephine 

 

Selma,  Tilmeldinger/Mentor nye pigesejlere 

Gast på Liberté, Jeanneau Sun Rise  

 

 

Helle, Pigetrøjer Mentor nye pigesejlere 

Gast på en J70   

 

 

Vivian Haladyn, Mentor nye pigesejlere  

Co skipper på Dana, Bianca 320 

 

 

Pigeudvalget 2020  

 

Mette Christoffersen 2337 6876 Tovholder/Hyæneræs  

                   7111@mail.dk  

 

Ingeborg Andersen   2544 9642  Kasserer/Hyæneræs 

                                                          inselmann@live.dk  

 

Lone Kjær Madsen  2072 6843  Tilmeldinger 

     madsen@mail,dk 

 

Selma  Abdulahovic 3068 2975 Tilmeldinger 

     Selma.a@live.dk 

 

Helle Pedersen 2944 5887 Pigetrøjer 

     annhelle@thuromail.dk  

 

Vivian Haladyn 2120 5869 Mentor nye pigesejlere 

     Vivianhaladyn@gmail.com  

 

 

 

  Traditioner i pigeregi:  

Lone-pokalen  

I forbindelse med markeringen af 25 året for sejllads i pi-

geregi, sponsorerede forældrene til den første pigesejler 

formand Lone Chetronoch et meget smukt smykke.  

Smykket er en vandrepokal som udde-

les hvert år på pigernes årsmøde til en 

sejler, der i det aktuelle år, har ydet 

en særlig indsats i pigeafdelingen.  

 

Hyænepokalen  

Er ligeledes smykker, en samling af 5 smykker, sponsore-

ret af sejlklubberne i Sundet, og uddeles hvert år til den 

bedst placerede båd  fra en af disse klubber på årets Hyæ-

neræs.   

Chokoladelegatet  

Er pigernes helt egen måde at markere om en sejler eller 

besætning har lavet noget helt vildt, sjovt eller på anden 

måde været med til underholdning i pigeafdelingen,  

det hele blot for SJOV.  
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