
         2020 - J70 I ET CORONA ÅR

Lidt afdæmpet aktivitet - gode sponsorer - Business 
Cup - Sydfyns Mesterskab - indkøb af sejl - afdrag på 
gælden - Sejlsport Sydfyn

Klargøring til sejlsæsonen forløb med det sædvanlige gode humør og 
stor opbakning fra alle brugere.
Kulfibermaster og bomme fik en tiltrængt gang lak, diverse småskader 
blev repareret og lidt hardware blev udskiftet.
Generelt er bådene meget holdbare, og er i super fin stand når man 
tager i betragtning hvor mange forskellige sejlere der er forbi.

Søsætning blev foretaget lige efter Corona nedlukningen.
Efter skærpelse i nedluknings-reglerne startede sejladstræningen op 
med kun 2 sejlere i hver båd, og afstand på land.

Det planlagte Tune Up stævne som vi har afholdt de tidligere år i godt 
samarbejde med Oure Skolerne, måtte aflyses.



Stor aktivitet i ugens løb
Alle aktivteter: Mandagssejlads, Sejl og Studer, sejlerskole, pigesejlads 
og torsdags minifleet, hvor vi i år. med stor glæde,  har budt velkommen 
til et par nye hold, startede op sent grundet Corona nedlukning.
Da vi endelig kom igang var det med iver og stort engagement.

Sejlsportsligaen hvor vort ligahold Thurø Pirates i år deltog i 2. division, 
havde også sen opstart med kun 2 stævner efter sommerferien.
Der blev afholdt  stævne i Århus og Skovshoved.
Begge stævner i højtryksvejr med næsten ingen vind, hvilket betød at 

der kun blev sejlet få sejladsser. Piraterne klarede en flot 4. plads, og 
kan rykke op i 1. division.



Kapsejlads
Danmarksmesterskab i J70 blev aflyst.

Der blev i september afholdt en meget populær træningssession med 
Jesper Radich, i samarbejde med Oure Skolerne.

Øhavet Rundt
For andet år i træk og med stor rift om bådene stillede 4 j70´ere til start.

Business Cup

I regi af det nyskabte klubsamarbejde mellem 
sejlklubberne i Svendborgsund og andre naboklubber- 
Sejlsport Sydfyn - afholdte Thurø Sejlklub Business 
Cup. Over 100 virksomheder blev kontaktet for deltagelse. Initiativet 
blev rigtig godt modtaget og lysten var stor. Men ovenpå en nedlukning 
og diverse statstilskud var der ikke stor iver for at deltage.
Der var 6 veloplagte hold til start i et meget vellykket stævne, hvor alle 
havde nok at se til i 10 sejladser med 20 op-og nedtagninger af  
genakeren. Vinder blev JBM Byg med imponerende 7 - 1. pladser.



Firma events
I år har vi afviklet 3 firma events: Forsvarets Veteran Organisation - 
Nordex Blade Technology - og Fynske Bank.
Alle events blev afviklet med begejstrede deltagere, hvor mange stiftede 
bekendskab med sejlsport for første gang. God PR for sejlsporten og 
Thurø Sejlklub.

Sydfyns Mesterskab
Der var perfekt blæsende sejlvejr på Thurø Bund til det første Sydfynske 
Mesterskab for J70. 9 stærke hold fra det Sydfynske var tilmeldt, og vi 
havde 6 både på linjen ad gangen. Et velafviklet stævne med hyggelig 
moleøl og sandwich bagefter.

Med suveræne placeringer vandt Team Svendborg-Sund, med Claes 
Sørensen ved roret.

Vore sponsorer bidrager til at vi kan fastholde et stort aktivtetsniveau, 
og holde vore både up to date.
Sponsorerne der har bidraget i år er: Fynske Bank, Poul Schou 
Transport, Silverrudder, Havnens Fiskeriartikler, Walsteds 



Bådeværft, Advokathuset Svendborg, JBM Byg og Middelfart 
Sparekasse.
En stor tak til sponsorerne,  hvis bidrag har betydet at vi har kunnet 
indkøbe sejladsbøjer, nye sejl og andet udstyr til vedligeholdelse af 
klubbens 4 J70 både.

Økonomien er god i J70. Takket være primært vore sponsorer, 
brugerbetaling og indtægter fra firmaevents, har det været muligt at 
indkøbe materiel, og afdrage på vores gæld. Vi ser frem til et 2021, hvor 
vi yderligere kan hente økonomi i Business Cup, og flere firma events.

 J70 Udvalget Mødes minimum 1 gang om måneden, og i forbindelse 
med planlægning af vore arrangementer.
Udvalget har ønske om at tilføje yngre sejlere til aktivt at deltage i 
arbejdet her.
Udvalget har i 2020 bestået af:
Mai Risager - Bjerne Sørensen - Morten Lohse - Henrik Sørensen - 
Henrik Mayer-Henrik Buchwald (formand) - Torben Strange.

Sluttelig en stor tak til alle hjælpere, der har gjort det muligt at 
afholde events, sejladser og sponsorarrangement.

torben strange




