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Sydfyns sejlsport samler og løfter den 
sydfynske sejlsport i fællesskab. 
 
Kære læser. 
Vi håber, at Sejleravisen ”Sejlsport Sydfyn” kan 
give dig og din familie inspiration til at hoppe ud 
på bølgen, og blive en del af fællesskabet i 
sejlsporten.  
 
Ud over, at du i sejleravisen hurtigt kan få et 
overblik over hvilke mangeartede maritime 
aktivitetstilbud Svendborg og Sydfyns Sejlsport 
har på ”plakaten” i 2021, giver sejleravisen dig 
også en indsigt i den sydfynske sejlsport og de 
aktiviteter, de enkelte klubber har på ”plakaten”  
 
Et medlemskab i en af de sydfynske sejlklubber 
vil give dig mulighed for fantastiske natur-
oplevelser, sportslige udfordringer, godt 
kammeratskab og super tilbud om undervisning 
i sejlads og navigation, så du lynhurtigt kan blive 
tryg ved at færdes på havet – uanset om du 
stævner ud i det sydfynske øhav i en lille jolle, 
en større sejlbåd eller en motorbåd. 
 
 
 
 
 

 
Det var på Sydfyn, at Dansk Sejlunion blev stiftet 
for mere end 100 år siden, og i alle årene siden 
har de sydfynske sejlklubber været med i 
forreste række, når det har handlet om 
initiativer, der udvikler sejlsporten og skaber 
store oplevelser for familier, besætninger og 
sejlere.  
 
Alle 7 klubber, der er med i denne sejleravis, er 
også medlem af Dansk Sejlunion, som er den 
danske sejlsports fælles nationale interesse-
organisation.   
 
Dansk Sejlunion er klubbernes klub, og 
medlemskab af den lokale sejlklub giver dig 
automatisk adgang til alle de tilbud og  
aktiviteter, som Dansk Sejlunion har i sejlposen 
– og det uanset om du sejler jolle, er tursejler 
eller vil dyrke sejlsport på eliteniveau. 
 
 
Jeg håber at se dig som nyt medlem i en af de 
sydfynske sejlklubber under Dansk Sejlunion her 
til foråret, når solen atter står højt på himlen. 
 
De bedste sejlerhilsner 
Ole Ingemann Nielsen  
SEJLSPORT SYDFYN 
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På de efterfølgende sider kan du læse om, hvad 
Sydfyns Sejlsport kan gi´ dig på ”opleveren” ude 
i den friske luft med vind i håret, lige som du 
hurtigt kan danne dig et overblik over, hvor din 
lokale sejlklub holder til, hvordan du får kontakt 
til klubben og hvilke medlemstilbud og 
aktiviteter den enkelte klub har programsat for 
sæsonen 2021. 
 

De sydfynske sejlklubber ikke alene begunstiget 
af smukke og varierede sejlfarvande, de er 
samtidig præget af stærke fællesskaber med 
engagement, gåpåmod og idérigdom i et 
omfang, der løfter sejlsporten i Danmark som 
helhed, alt fra jollesejlads for unge og ældre, 
skolebådssejlads, tursejlads i motor eller 
sejlbåd, kapsejlads i joller og kølbåde, fælles 
tursejladser, og elitesejlsport – kort sagt – den 
sydfynske sejlsport rummer alle, som har lyst til 
og passion for søsport og fritidssejlads. 

Der behøver ikke at være langt mellem din drøm 
om at lære at sejle, til du rent faktisk er kommet 
godt i gang ... 
 
En helt ny og spændende interesse med gode 
kammerater, klubliv og fælles oplevelser er kun 
få skridt fra hvor du bor, da der rundt om på om 
på Sydfyn ligger en lang perlerække af 
sejlklubber, som byder på et hav af oplevelser – 
og disse fås bedst gennem et medlemskab af en 
af de sydfynske sejlklubber, som er en del af 
Dansk Sejlunion.  
 
Sejlsporten rummer et hav af muligheder - 
måske er det noget for dig? Det er fedt at sejle! 

Fart, frihed og frisk luft er noget af det fedeste 
ved sejlsport. Og det er let og måske er det 
noget for dig, hvis du har lyst til at få et hav af 
fede, vilde eller rolige oplevelser på vandet … 
 
Man kan sejle på mange forskellige måder. 
Uanset om man har lyst til at sejle konkurrence, 
sejle på ture eller at surfe med masser af fart, er 
der noget for enhver vandhund … Mange børn 
eller unge starter enten med at sejle i en jolle 
eller at windsurfe. 
 
Alle sejlklubberne i netværket Sydfyns Sejlsport 
er medlem af Dansk Sejlunion, og som sådan 
også medlem af DIF.  
 
Netværket Sydfyns Sejlsport omfatter 
Lundeborg Sejlklub, Oure Sejlklub, Rudkøbing 
Sejlklub, Thurø Sejlklub, Troense Bådelaug, 
Svendborg Amatør Sejlklub, Svendborg Sund 
Sejlklub og Ballen Sejlklub.  

 

Alle klubberne er beliggende et stenkast fra 
hvor du bor og ud til et øhav i verdensklasse. 
 
På de næste sider kan du hurtigt få et overblik 
over, hvad den enkelte klub har af oplevelses- 
og aktivitetstilbud i sæsonen 2021.  
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LUNDEBORG SEJLKLUB  
www.lundeborgsejlklub.dk 
E-mail: gustenhoff.vest@gmail.com 
 
Lundeborg Sejlklub holdt stiftende generalforsamling på Lundeborg Kro den 16.november 1983. 
Sejlklubben er kendt for at være en klub med et muntert liv både til lands og til vands og et fællesskab, 
når det handlede om de årlige familiesejlture, voksenture og kapsejladser, og om fælles bygning af 
klubhus, ophalingsbro til joller og mastehus m.m.. 
 
Sejlklubben råder over et dejligt velfungerende klubhus, som er bygget af klubbens medlemmer. Huset 
er samlet af 2 containere og forsynet med fælles tag og terrasse. I 2005 blev huset løftet op på pæle, 
hvorefter underetagen blev indrettet med grejrum og toilet med 
bad. I dag er det også sejlklubben, som står for driften af den 
hyggelige Lundeborg havn, som summer af aktivitet hele 
sommeren igennem.  

 
Lundeborg Sejlklub 
har gennem mange 
år været vært ved 
et af Danmarks 
største OK-jolle 
stævner, hvor stort set alle klubbens medlemmer lægger et 
stort arbejde i at det velbesøgte stævne forløber til stor 
tilfredshed for alle deltagerne. 
 
 

 
I år er Lundeborg vært ved det kommende European Championship for OK-joller, som bliver afholdt i 
perioden fra D. 14/05 til D. 17/05-2020 – det bliver stort – kik forbi Lundeborg og oplev den intense 
stemning på nært hold når eliten inden for OK-joller kæmper om pokalen kun et skumsprøjt fra 
havnemolen ud for sejlklubben 
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RUDKØBING SEJLKLUB 
www.rudkobingsejlklub.dk 
E-mail: finn@birgerhansen.dk  

Klubhus: Skudehavnen, Rudkøbing 
 
Rudkøbing Sejlklub er stiftet i 1926. Klubben er i gang året 
rundt, og aktiviteterne omfatter bl. a. kapsejlads, tursejlads, 
junior-afdeling med optimistsejlads, sejleruddannelse, 
foredragsaftener plus masser af selskabeligt samvær i 
havneområdet.  
 
Sejlklubben ejer et moderne klubhus indrettet af medlemmerne i 1989. I 1998 blev faciliteterne udvidet 
med et 90 kvm. stort jollehus opført af klubbens medlemmer. Rudkøbing Sejlklub har i sejlerkredse 
landet over ry for at være en dygtig arrangør af nationale og internationale sejlsports-stævner, og 
arrangeret en række af nationale og nordiske stævner for mange forskellige klassebåde. 
 

 
Klubben disponerer over en del optimistjoller, 
2 piratjoller og en ledsagebåd.  
Hvis du har lyst til en sejltur i jolle eller kølbåd, 
kan vi også arrangere det. 
 
Hver onsdag i sæsonen er der kl. 19.00 start på 
kapsejlads. Dysten kan iagttages fra land og 
kæmpes på klubbens trekantbane udlagt i 
farvandet mellem Langeland og Strynø. De 
fleste klubmedlemmer har egen sejlbåd eller 
motorbåd.  
 
 

 
Bådejer eller ikke: alle sejl-interesserede er velkomne i Rudkøbing Sejlklub! 
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BALLEN SEJLKLUB  

www.sejlklubbas.dk  

E-mail: Per.Hansen@dk.issworld.com 
Klubhus: Ballen Havn, 5771 Vester Skerninge. 
 
Sejlklubben er en mindre klub hjemmehørende i Ballen Havn 
beliggende ud til et fantastisk farvand – Det sydfynske øhav i 
verdensklasse. Klubben er kendt for et godt kammeratskab, et 
hyggeligt klubhus og hvor socialt samvær og tursejlads på tværs af 
alle aldre trækker mange af medlemmerne ned i klubben og ud på 
vandet.  
 
Ballen havn bliver, ud over sejlerne, flittigt brugt af lokale og 
tilrejsende fritidsdykkere, hvor der er trængsel ved slæbestedet, 
når ribbåde skal søsættes, inden kursen bliver sat ned på havets bund for et besøg på den gamle 
Ærøfærge, som ligger på bunden af Øhavet et stenkast fra havnen. 
 

Ballen Sejlklub har en række medlemmer, som 
flittigt dyrker kapsejlads i deres egne både lige 
ud for ”havnehullet” og også deltager i større 
stævner rundt om i landet. Ballen sejlklub har 
ikke p.t. nogen ungdomsafdeling, men 
farvandet er meget velegnet til jollesejlads for 
både en rask tur ud til en af de nærliggende 
øer, eller hen til en af de mange naboklubber, 
som har sejlsport for ungdommen på 
programmet. 
 
 

 
Ballen Sejlklub arrangere hvert år den traditionsrige kapsejlads Skar Drej først i september, hvor der 
kapsejles rundt om Skarø og Dreje – et øhav som byder på udfordringer rent navigationsmæssigt, men 
også et øhav, hvor dr kan sejles uanset vejr og vind. Sejladsen afsluttet med sejlerhygge ved klubbens 
mega hyggelige klubhus beliggende lige ud til vandkanten i det sydfynske øhav. 
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SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB  

www.sss.dk 
E-mail: formand@sss.dk 

Klubhus: Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg 
 

 

Sejlklubben, som er Danmarks ældste sejlklub, ligger ved et farvand, der må betegnes som det ypperste 
til lystsejlads med talrige muligheder for at nyde livet til søs og anduve smukke steder.  
 
Det er måske derfor, at Svendborg Sunds Sejlklub er Danmarks ældste sejlklub, stiftet samme år som 
den københavnske Kongelig Dansk Yachtklub, 
1866. Klubbens beliggenhed ved 
Rantzausminde Lystbådehavn, hvor 
Strandgården, som er klubbens domicil, er 
rammen om et rigt klubliv, og er så ideel, at 
der skal god fantasi til at forestille sig den 
bedre.  
 
Svendborg Sunds sejlklub sætter med sin 
store medlemsskare, vedholdende arbejde, 
lange historie og høje ambitioner for 
sejlsporten år efter år Svendborg på 
landkortet for lystsejlads, og er kendt for en 
stor åbenhed for nye sejlere. 
 
Svendborg Sunds Sejlklub har arrangeret flere store sejlsportsarrangementer gennem årene, der i 2016 
kulminerede med EM i Matchrace på Sundet. Ud over større nationale og internationale stævner, er 
klubben jævnlig vært eller arrangør af mange forskellige aktiviteter til vands.  
 
Hver uge afvikles der aftenkapsejlads for 
kølbåd lige uden for ”havelågen”, lige som 
der er hver dag stor aktivitet i optimist- og 
jolleafdelingen, hvor der sejles på livet løs 
i mange forskellige sejljoller.   
 
Klubben råder over et stort udvalg af 
klubbåde, som gør det legende let for nye 
sejlere at komme på vandet, uden at have 
egen båd.  
 
Der kan hvert år hurtigt meldes ”udsolgt” i 
klubbens sejlerskole, som har givet mange 
unge som gamle lyst og erfaring til det at 
færdes på vandet.  
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SVENDBORG AMATØR SEJLKLUB 

www.sva1.dk 
E-mail: pin@thuromail.dk 

Klubhus: Færgevej 19, 5700 Svendborg 
 

Sejlklubben blev stiftet i 1920 og har i år 100 års jubilæum. Klubben er Svendborgs bynære sejlklub 
beliggende helt ned i vandkanten til Svendborg Sund ved den ”runde” lystbådehavn.  
 
Svendborg Amatør Sejlklub har siden midt i 1980 érne stået som arrangør af en række større stævner og 
kapsejladser, hvor klubben i dag nok mest er kendt for at stå bag verdens største kapsejlads for 
singlehandsejlads SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA med 450 sejlere fra hele Europa.  
 
 

 
 

SILVERRUDDER er en sejlsportsevent i verdensklasse, og kræver en masse frivillige kræfter.  
 
Klubben er kendetegnende ved en stor rummelighed, en masse ildsjæle med begejstring for frivilligt 
arbejde, socialt sammenhold og en mangfoldighed af sejlere med passion for søsport og udvikling af nye 
sejladsforme, som kan få flere ud på vandet, hvilket også tydelig ses, når klubhuset fyldes til 
bristepunktet, når der er aktivitet i sejlklubbens nye klubhus beliggende et skumsprøjt ud til Svendborg 
Sund. 
 
Svendborg Amatør Sejlklub er også kendt for en 
række andre sejladser, hvor især Østersø 
Regattaen har deltagelse af mange sejlere fra 
”nær og fjern”, som ønsker at sejle afslappet 
kapsejlads under mottoet – ”det skal være sjovt 
at sejle”. 
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Svendborg Amatør Sejlklub 
råder i dag over en velholdt 
”flåde” af optimistjoller og 
enkelte større joller, hvor du 
uden den store udgift kan 
afprøve søsportens 
udfordringer og glæden ved 
fællesskabet i det at være 
sejler og medlem af klubben 
– kontakt klubben for 
nærmere info,   
 
Endelig har Svendborg 
Amatør Sejlklub også en 
meget velfungerende 
sejlerskole, hvor der ivrigt 
øves i klubbens 2 H-både.  
 
Som medlem af klubbens 
sejlerskole, kan du erhverve 
sig dig de nødvendige færdigheder (duelighedsbevis), så du også kan bruge klubbens sejlbåde til 
weekend- og sommerferie- og kapsejlads, når de vel og mærke ikke er i brug i sejlerskolen.  
 
 

TROENSE BÅDELAUG  
www.troense-baadelaug.dk 
E-mail: gl.nybyvej37@gmail.com 
Klubhus: Troense havn, 5700 Svendborg 
 
Troense Bådelaug arbejder hele tiden for at fremme 
interessen for søsporten og sørge for de nødvendige 
faciliteter på land hertil. Dette gøres gennem 
medlemsengagement og –ansvar, og har været 
klubånden siden Troense Bådelaug blev stiftet i 
1972.  
 
I starten af 1980´erne køber bådelauget det gamle 
frugtlager på havnen og allerede i 1983 blev det nye 
klubhus taget i brug.  
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Det var på grund af købet af huset og de arealer der hørte til det, at Troense Bådelaug også blev rigtig 
havneejer, og det blev startskuddet til en gylden tid for fritidssejlads i Troense, med mellem 3500 og 
4500 årlige anløb af gæstesejlere ved bådelaugets bro.  
 
Bådelauget har gennem tiden fostret mange dygtige 
sejlere på nationalt og internationalt plan, og mange 
af disse lægger i dag stor energi i arbejdet med 
ungdomssejlerne, som sikre den rigtige tilgang til 
søsport. Troense Bådelaug har en række dygtige 
Starbådssejlere og arrangerer hvert år sejlads for 
disse både på et højt internationalt plan udført af 
klubbens store skare af frivillige, som brænder for at 
bådelauget, deres havn og hele sejlsportsmiljøet 
omkring området havnen er fyldt med liv og altid 
fremstår åbent og præsentabelt med plads til alle.  
 
 
 

THURØ SEJLKLUB  
www.thuroesejlklub.dk 
E-mail: formanden@thuroesejlklub.dk  

Klubhus: Gambøtvej, Thurø, 5700 Svendborg 
 
 

Den 26. oktober 1940 mødtes en flok gæve 
Thurinere med det formål at starte en sejlklub. 
Farvandet havde man, nemlig det Sydfynske Øhav, 
og såmænd også nogle både, men man manglede 
en fælles bro til at binde dem fast i. Det var starten 
på Thurø Sejlklub som i dag, som dengang holder 
til i Gambøt ved indsejlingen til Thurø Bund. 
 
Klubben ejer og vedligeholder selv det store 
broanlæg neden for klubhuset ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft fra broliggerne og råder over eget 
klubhus beliggende lige ned til Gambøt med en 
fantastisk udsigt ud over det østlige Svendborg 
Sund.  
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På selve havnen finder du klubbens havnehus med sejlerstue, bad og toiletter, så de fysiske faciliteter til 
de mange medlemmer og gæster i Gambøt kan stå mål med moderne forhold. 
 
 
Klubbens slogan er “Thurø Sejlklub - Livskvalitet 
gennem fællesskab”. Klubben er i dag en klub i 
absolut topform og en af Fyns største sejlklubber 
med et medlemstal tæt på 600 sejlere.  
 
Sejlklubben spænder over hele spektret inden for 
fritidssejlads.  
Der er en stor og velfungerende ungdomsafdeling 
med mange sejlere. Klubben råder over mange typer 
af klubjoller, som den nye sejler kan benytte sig af. 
Ungdomsafdelingen har sejlere på mange niveauer 
og en bred vifte af dygtige trænere. 
 
I næste lag når man taler unge mennesker kommer 
Thurø Sejlklubs seneste initiativ, det prisbelønnede 
Sejl og Studér. Sejl og Studér bringer sejlsports-
glæden til egnens unge under uddannelse.  
 
Med fokus på socialt samvær på tværs af uddannelser, er der kommet en stor tilgang af nye, unge 
sejlere til klubben. Sejlerne sejler i Klubbens både når de mødes.  
 
Sidste skud på stammen er vores J70 afdeling, hvor 
Thurø sejlklub råder over 4 J’70ere. J70’eren er en 
sportsbåd som også bruges i Sejlsportsligaen i 
Danmark. Bådene benyttes på tværs af klubbens 
afdelinger og er i brug alle hverdage. De benyttes til 
mandags-kapsejlads på Lunkebugten, Sejl og Studér 
bruger bådene tirsdag, onsdag er pigeafdelingen på 
vandet og torsdag sejles der kapsejlads på korte baner 
typisk i Thurø bund. 

 
 
 
Klubben har en af landets største afdelinger for 
pigesejlere. Her benyttes både klubbåde og egne 
både. Der trænes i bådhåndtering, regler og 
selvfølgelig sejles der også kapsejlads. 
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Klubben arrangerer aftenkapsejlads som foregår på Lunkebugten med Øhavets største felt med 40 - 60 
både på vandet mandag aften. Det er et festligt skue når starten går mellem Thurø og Tåsinge kl. 19.00. 
Naboklubberne i Svendborg Sund støtter op omkring Thurø Sejlklubs aftenmatcher, så der hver mandag 
i sæsonen er rigtig mange sejl ude på Lunkebugten.  

 
Thurø Sejlklub er også klubben bag den meget populære distancesejlads Øhavet Rundt, som hvert år 
trækker mange sejlere til Gambøt, hvor der hygges og grilles inden starten går til en flot tur rundt i det 
sydfynske øhav.  
 
Sejlklubben er også en af de få klubbeer, som har en afdeling for handicapsejlads. Her råder klubben 
over 2 mini 12 meter og 2 Olsen Tvin som flittigt bliver brugt til sejlads for personer, som ikke lige selv 
kan håndtere en almindelig sejlbåd.  

 

 
 
 
 
 
 


