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Thurø Sejlklub ”Egely”
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg

Tlf. 6220 5653
tsk@mail.dk
www.sis-svendborg.dk

Egely

Bestyrelse
Formand

Carsten Krat

Walkendorffsvej 24
ck@gudme.dk

Svendborg

6222 2672

Næstformand Jens Erik Hvergel

Flagspættevej 4
tfvjeh@svendborg.dk

Thurø

6220 5761

Kasserer

Lars Løvschall

Hyldebærvænget 4
llo@kmd.dk

Thurø

6220 6208

Sekretær

Annie Ovesen

Thoresvej 10
a.ovesen@mail.tele.dk

Thurø

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
kim@isager.net

Thurø

6220 5914

Pigesejlere

Ingeborg Andersen

Frodevænget 2
iia@mail.tele.dk

Thurø

6220 7160

Klubhusene

Kai Hansen

Rolf Krakesvej 44
Jyka@adr.dk

Thurø

6220 5922

Optimister

Dorte Olrik

Søndervej 212
olrikdk@get2net.dk

Thurø

6220 5166

Aktiviteter

Peter Ovesen

Enebærvænget 16
phovesen@yahoo.com

Thurø

6220 6727

Soling / Jolle

Ib Oldrup

Hjaltesvej 12
oldrup@post.tele.dk

Thurø

6220 6412

Blad

Henning Blåby

Snebærvænget 6
henningbl@get2net.dk

Thurø

6220 6087

Juniorer

John Runge

Blåbyvej 1 b
john.runge@get2net.dk

Thurø

6220 7096
2448 6246

Mini - 12 M.

Erling Justesen

Strammelsegade 3
justgitterling@mail.dk

Svendborg

6354 0004

Målere

Ole Jensen
Bent Poulsen

Hjaltesvej 8
Flagebakken 209

Thurø

6220 5397
6220 5512

Listefører

Erling Steffensen

St. Byhavevej 34

Svendborg

6222 1459

Følgebåde

Jan Cristensen

Udvalg
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6220 7305

Fyns Amts Avis skrev ”højdramatisk sejlads rundt i øhavet”. Det var da også en af
de hidtil hårdeste sejladser forstået på den
måde, at vejret var hårdt. Det blæste nok
mindst 20 sekundmeter fra vestlig retning i
perioder, og det fik en del til at blive hjemme og andre til at vende om på det hårde
stykke fra Lehnskov til den røde bøje ved
Avernakø. Der var tilmeldt 93 deltagere,
en mindre nedgang i forhold til sidste år,
11 startede ikke og 19 udgik. Det er naturligvis helt i orden at udgå, når man vurderer, at belastningen for besætningen eller
grejet er for hård. To både mistede masten
helt eller delvis, en båd måtte slæbes til
Drejø med knækket ror, og nogle få fik
skader på sejl og andet grej. De i forhold
til vejrforholdene relativt få skader, synes
jeg vidner om at deltagerne generelt har
tjek på deres fartøjer og er ansvarsbevidste
sejlere. Der var da heldigvis ingen personskader. Ved præmieuddelingen kunne vi
ud over løbspræmierne uddele rigtig mange gode ting, som mange af klubbens
sponsorer havde givet til formålet. Der var
præmier fra K-Marine/Sail Extreme, North
Sails v. sejlmager Niels Christiansen, Båd
og Motor i Fåborg, kølstøberiet Ørkild,
Nordea, Bakkegård Thurø El-Service, Tuco Værft og herudover har Bryggeriet
Vestfyen, Svendborg Sparekasse, Sydbank, Gnisten, Havnens Fiskeriartikler,
PhotoCare, SkipperKroen, Spar Købmanden Thurø, Merko-Køb-manden Thurø,
Walsteds Bådeværft, Wickmann Optik,
Leif Larsen Marine, Havnens Marine Service, Andersen Antenne Montering,
Svendborg Rigger- og Sejlmagerværksted,
Thurø Bageri, Oure Idrætshøjskole, Etronic, Trælasten, Sct. Nicolai Apotek,
Baagøe & Riber, Tåsinge Bygge og Han-

del, DK Sails Rudkøbing, Fyns Sejlservice Fåborg,
støttet arrangementet. Det var rigtig flotte præmier og annoncer, som jeg herved på klubbens vegne
takker for. Avisens over skr ift svar er
måske ikke helt til min oplevelse af sejladsen, men skidt med det, for den får nok
flere til at læse om arrangementet, og det
er jo godt nok.
Sommeren derimod kan nok fortjene en
prangende overskrift, for den har da været
helt forrygende god. Solen har skinnet på
sejlerne, og det har været varmt. Der har
været mulighed for badning selv for de,
som kræver over 20 grader varmt vand.
Måske kunne vi med de lidt mere gumpetunge både have ønsket os lidt mere vind.
I sommer har vi afholdt DM for Juniorbåde i tilknytning til Classic Week og nu er
eftersæsonen i gang med alle afdelingers
aktiviteter på vandet. Der har været afholdt
klassebådsstævne, optimistafdelingen har
arrangeret Sail Extreme / Uno-X Cup, og
pigesejlerne afholdt Hyæneræs.
I oktober ebber sejladsaktiviterne ud og
klubben vender sig mod vinterhalvårets
arrangementer, men indtil da ønsker jeg
alle et godt efterår med fortsat sejlads i
mere almindelige temperaturer.

Carsten
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Næste måneders aktiviteter
September
28.

Sidste ”Aftenkapsejlads” / distancesejlads
Skippermøde kl. 09.00 i ”Gambøt”
Præmieuddeling kl. 16.00 i ”Egely”

Oktober
3.

Pigernes årsmøde / Afslutning ”Egely” kl. 18.00?

4.

Klubmesterskab i Soling Gambøt kl. 09.00
Se side 13.

25.

Optagning af både Gambøt kl. 08.00
Se side 7.

27.

Deadline ”Gambøtposten”
Husk datoer for Årsmøder!!

November
2.

Tilmeldingsfrist til Afriggerfest
Se side 8 og 9.

5.

Årsmøde i Husudvalget ”Egely” kl. 19.00

8.

Afriggerfest ”Egely” kl. 18.00

2004 17. April

Søsætning af både.

Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Redaktionen

Bladet udkommer 6 gange årligt og udsendes til ca. 580 sejlere.
Bladet udkommer i ulige måneder primo.
OBS: DEADLINE næste blad

27. Oktober

Indlæg afleveres til
Snebærvænget 6, Thurø eller Frodevænget 2 Thurø eller mail tsk@mail.dk
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SVENDBORG RIGGER

OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS.
Alt i riggerarbejde / stort som småt.
PVC – presenninger, kalecher, sprayhoods,
Sejlpresenninger og hynder.
Pilegårdsvej 7 5700 Svendborg.

62 21 31 94.
Fax: 62 20 19 50.

5

Oliefyr & gasservice

SKÅRUP VVS Aps
RYTTERSKOVEN 4 5700 SVENDBORG
TLF. 62 23 17 76

Thurø Bageri
Struwestræde 3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI
62 20 60 60
Skipperkroen
God mad
Et godt sted at feste
Hyggelige omgivelser
Selskaber fra 8 til 80 per.
10 % rabat på mad ud af huset
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Ring efter vores spændende brochure

Søndervej 1
Thurø
Tlf. 62 20 50 12

Sidste nyt fra Broudvalget

Bådoptagning

Er i år lørdag den 25. oktober.

Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper
som sædvanlig hinanden.

Masteskuret

Bliver tømt for optimister senest lørdag den 11. oktober, men måske er der plads
før. Husk alle master skal mærkes med navn og telefonnummer.

Søsætning

Det sker lørdag den 17. april 2004. Og masterne skal være ud af masteskuret
senest lørdag den 24. april.

Reglementer

Broudvalget har nu revideret broreglement og pladsreglement, så klik ind på
klubbens hjemmeside eller kontakt broudvalgsformanden og få et eksemplar.

Kim Isager

Velkommen til nye medlemmer
Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben.
Lene Kure
Anette Agger
Thomas Jacobsen
Jens Svane Madsen
Henrik Friis

Ulrich Rasmussen
Finn Strandholdt
Rasmus Risager Lindegaard
Niels Hofman Hansen

Erik Kaae
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Så er der fest
Kom og vær med til at tage afsked med den dejlige sommer og
den gode sejlsæson her ved sejlklubbens afriggerfest.
Afriggerfest, det er også

Dig
Festen er for alle klubbens
medlemmer
Kom og vær med til festen

Der er i aftenens løb Amerikansk
lotteri med fine og attraktive gevinster.

For de fleste er den
sidste tur sejlet for i
år.
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Afriggerfest
Lørdag den 8. November 2003 kl. 18.00
I Egely

Vanen tro tryller sejlklubbens
fantastiske og kreative kok et
måltid frem, som ikke findes
magen til nogen steder.
Der er levende musik ved maden og til en sving om bagefter.

Tilmelding til:
Conni & Verner
Tlf.: 6220 5899
Evy & Svend Åge
Tlf.: 6220 5482

Tag
mør med.

lige dit gode hu-

Pris pr. person 150,00 kr.

Vin,
øl og
vand kan købes til uhørt lave
priser.

Lillian & Henning
Tlf.: 6220 5541
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Optimistafdelingen
Xtreme / Uno-X Cup 2003
I weekenden d. 30. – 31. august afviklede optimistafdelingen sit årlige stævne.
72 sejlere var tilmeldt – heraf mange udenbys.
Allerede torsdag aften ankom de første campingvogne og joller, og igen i år
havde vores nabo Thurøbund Yachtværft velvilligt sørget for, at der var mulighed for at slå sig ned direkte ved kajkanten.
Vinden var svag – men der var alligevel nok til, at der blev afviklet mange sej-

Trængsel ved kage-slik-kaffe-øl-sodavands-og pølseteltet
ladser på både A, B og C-banen. Resultaterne blev som følger:
På C-banen:

Nr. 1 Mikkel Groth (SSS)
Nr. 2 Jesper Fjord (Troense)
Nr. 3 Simon Jespersen (Thurø)

På B-banen:

Nr. 1 Niclas Olrik (Thurø)
Nr. 2 Line Kold (Kertem)
Nr. 3 Julie Bay (Fåborg)

På A-banen:

Nr. 1 Magnus Kældsø (SSS)
Nr. 2 Christian Andersen (SSS)
Nr. 3 Anders Kongstad (Fåborg)

Foruden en god oplevelse og æren kunne vinderne tage hjem med flotte præmier
fra mange forskellige sponsorer og venner.

Gitte

11

12

Åbent klubmesterskab i soling 2003

V

i invitere dig hermed til åbent
klubmesterskab i soling.
Det bliver lørdag d. 4/10-03 kl.
09.00 i Gambøt.

Som udgangspunkt sejler vi med 2 mands besætninger, undtagelse herfra
er 3 kvinder, 1 mand + 2 kvinder eller 2 m/k + en juniorsejler under 20 år.
Sejladsformen er fleet, alle 4 solinger samtidigt.
Det bliver korte op og ned baner, som kan gennem sejles på ca. 20 min.
Vi sejler efter alm. kapsejlads regler og dømmer på banen ved protester.
Straf: 360 graders vending. 4 min. startprocedure. Vi prøver afhængig af
deltagerantallet at sejle i puljer med 4 hold i hver gruppe, hvor man sejler
alle mod alle. Vi bytter båd imellem hver sejlads. Vinderne fra hver gruppe sejler finale sejladser.

Senest tilmelding er man. 29. sep. på nickbunger@jubiimail.dk eller
62207522/30541413.
Med venlig hilsen
Solingudvalget

Nick Bo Bünger
P.S Mandskaber fra andre sejlklubber med den fornødne erfaring er også
velkomne.
Pris: 25 kr. pr. deltager dog gratis for børn og unge under 20 år.
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Martin

Tømrer - Snedker
Alt i reparationer og vedligeholdelse
Uforpligtigende tilbud - Kommer overalt
Tlf. 40 33 30 43
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Juniorafdelingen
Der sker nye ting.
Sidst har vi i Juniorafdelingen lejet en 405
jolle med asymetrisk spiler og det hele. De
4 juniorer, der har lagt billet ind på træning er foreløbigt 2 besætninger, sejler
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Hvis
nogen ser, at de begynder at udvikle gæller
og svømmehud, så giv lige et praj til mig,
for så skal de have lidt mere instruktion.
De hårde dage er 8-9 kæntringer ikke
unormale for besætningen med en jolle der
absolut giver betaling ved kasse 1, hvis
den håndteres på nye interessante måder.
Specielt skal besætningerne vænne sig til
at koordinere deres handlinger, gerne før
de udfører dem. Dansk Sejlunion har joller
i kraftcenteret i Fåborg, som kan lejes/lånes, og det overvejes i øjeblikket. Kravene
til træning er dog store (vintersejlads hver
søndag), og det er netop her at Juniorafdelingen adskiller sig fra den gængse træning
ved ikke at være så kapsejladsorienteret.
Jeg mener bestemt, jeg kan se utrolig megen grin over det at sejle jolle bare for
sjov. Og det er vel det det går ud på.

Solinger og anden sejlads

Vi er i øjeblikket 17 juniorer, sejler tirsdag
og torsdag i Solingerne og de første diplomer som JUNGMÆND er delt ud. Resten
af juniorerne optjener dem her i løbet af et
par uger.
Det har da også betydet, at da Erling Steffensen ringede en aften og bad om en gast
til mandagssejlads var det godt at Daniel
mødte næste mandag til aftensejlads. Det
er et rigtig godt initiativ Erling. Nicolaj
var med Ø-havet rundt i Morning Calm,
som Jungmand og mente jo nok, det var en
spændende tur i godt 20 m/s. Der var i
hver tilfælde meget at berette ved hjemkomsten. Det er en god ting, når de juniorerne kommer med ud og prøver kræfter
med andre former for sejlads, så jeg vil

Man har aldrig tabt før man holder op
med at forsøge
Mike Ditka
godt gentage opfordringen til at søge gaster i juniorafdelingen.

Vinterundervisning

Vi ser i øjeblikket på vinterundervisningen. Navigation til førerprøve er en af de
ting en flok skal i gang med, så de kan
blive førere med duelighedsbevis. Indtil
videre undersøger vi muligheden for at
anvende ungdomsskolen og så selv tage os
af indledende navigation og sømandskab.
Det betyder, at juniorafdelingen til næste
år kan have de første juniorførere på vandet og at 1. delmål er nået.
Næste mål er at disse førere skal uddanne
de nye unge til førere og så videre, og at
der bliver flere unge gaster på bådene i
sejlklubben.
Med venlig hilsen

John Runge
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Skrællede kartofler, og mere end
fyrre forskellige fintsnittede grøntsager - lige til at bruge.

Eriksholmsvej 4
Thurø
Tlf. 62 20 70 75

Kim Christensen
Bergmannsvej 82
Tlf. 62 20 50 09

16

Pigernes
Sommer
Sommeren er nu ved at være slut og
træerne får en lidt anden farve. Dette betyder også at en herlig sommer i
pigeregi nu er til ende og efteråret og med dette den sidste mdr. , hvor
pigerne sejler, er begyndt.
Det har været en travl august mdr. for pigerne og pigebestyrelsen. Vi har
været ” Ud-i-det– blå” som dog ikke begyndte som vi gerne ville have
det. Det stormede ganske enkelt så de 4 både, der var tilmeldt, valgte at
blive i Gambøt og så begyndte den traditionelle grill aften med efterfølgende Irish Coffee.
En hyggelig aften trods det, at vi ikke kom ud at sejle.
Ø-havet rundt viste sig for pigernes vedkommende at forløbe ganske godt.
Vi havde masser af mad at byde på til de forblæste sejlere og andet godtfolk, som trodsede vejrguderne og mødte til denne aften. Tak for en god
og hurtig tilmelding som hjælper på dette arrangement. Tak også til Mogens, der år efter år, er behjælpelig med at trække vin op. Det er ikke så få
mængder, der tales om. Vi starter op med at trække ca. 100 flasker rødvin
op. Godt gået Mogens.

Piger for fuld
grillserveringen
rundt.

udblæsning ved
under Ø-havet

Det burde have været et videoklip, for der var godt nok gang i
”orkesteret”
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Nu har vi tilbage at afholde Hyæneræs d. 6. september. Her er 13 både tilmeldte og vi håber selvfølgelig på et godt arrangement. Vi har en hjælperskare på 10 personer, der har lovet at hjælpe, så vi ser fortrøstningsfuldt
frem til denne dag.
På falderebet er det lykkedes os at fremskaffe et hold instruktører til et regel
- og trim arrangement. Dette skulle råde bod på at vores Oure kursus ikke
blev til noget. Her var meget ringe tilslutning på grund af at kurset, som vi
havde lagt op til, var alt for dyrt. Kurset finder sted søndag d. 14. September
fra kl. 9.00 til ca. 17.00. Her er både teori og praksis på programmet.
Sluttelig har vi årsafslutning d. 3/10-03. Det er her der vælges pigebestyrelse for det næste år, men samtidig også her du påvirker det budget, som pigerne skal forlægge for hovedbestyrelsen. Mød op og tilkendegiv din mening.
Aftenen afsluttes som vanligt med et festligt arrangement, hvor vi ønsker
hinanden tak for en god sæson med håb om gensyn næste år

Ingeborg.

Både bygget før år 2000 slipper for septiktanke
Der er en mildning på vej for de nye EU krav for septiktanke i både. Det betyder, at både der er bygget frem til år 2000 alligevel ikke inden 2005, skal have
installeret septiktanke, beretter bådmagasinet.
Dispensationen er kommet i gang efter et møde i den såkaldte Helkom konvention, et internationalt samarbejde om havmiljøet i Østersøen.
Her blev man enige om, at overlade det til de enkelte lande at dispensere for kravene om septiktanke.
Men både fra år 2000 med fast toilet, skal fortsat bygges med holdingtank og
dæksgennemføring.
Selve dispensationen i Danmark er endnu ikke konkretiseret, men det ligger fast,
at både bygget før år 2000 nu slipper for ekstraudgifter til tanke.
Miljøberegninger viser, at lystbåde kun bidrager med 0,1 promille af den samlede forurening af næringsstoffer, hvor industri, landbrug og kommunale rensningsanlæg er hovedbidragsydere, men de argumenter gad Auken vist ikke at
høre på!
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Stafetten
V / Poul Steesby

På "togt" med Sylfide

På "togt" med Sylfide får den ærede
læser ikke, men en lille sjov historie
kan det da godt blive til.
Den nuværende Sylfide, en lille lækker L-23 , har ikke mange sømil på
loggen, så vi skruer tiden et par år tilbage, hvor vi gjorde de sydfynske
farvande usikre i en Bianca 28.
Hvert år i august arrangerede vores
yngste datters klasse en weekendudflugt, som oftest en ø-tur, og da mange
af forældrene var sejlerfolk blev det
som oftest til eskadresejlads og råhygge på havnefronten. Så slap vi også for
at skulle overnatte i telt, det er vi
nemlig blevet lidt for gamle til, synes
vi selv! Og dette år gik turen så til
Strynø, hvor vi ankom fredag aften
med den flotteste solnedgang over
et blikstille hav.
Udover fællesspisning, selskabslege
og bold bød turen også på en
udflugt til Strynø Kalv. En tur vi sejlere sjældent begiver os ud på af
den simple grund at overfarten er belagt med tonsvis af store sten som
regel på under 1 m´s vand. Men vi
havde allieret os med guiden på smakkecentret og i kreaturpram blev både
børn og voksne bugseret over på Kalven. Vi fik et grundigt kursus i Kalvens tilblivelse, fauna og nuværende
anvendelse. Men det vi husker bedst
var en smagsprøve fra øen. En plante a
la vore hjemlige havers værste ukrudt
"rævehaler" smagte præcist som saltstænger og var ligeså sprød. Desværre
var der ingen vandhuller med rødvinssmag.
Som altid var det strålende solskins-

vejr fra morgen til aften på disse
weekendture, så på vejen hjem søndag
eftermiddag besluttede flere af os at
ankre op ud for Valdemars Slot til en
kortvarig bade- og ispause. Der blev
sendt stafetter i land svømmende med
spande og vandtætte poser og de hjembragte is blev fortæret i rigelige
mængder. Men grådighed straffes som
regel. Den pureste flødeis havde forlænget kølen, så vi stod solidt på
bunden. Til trods for "slæbebåde" på
begge sider og i stævnen lykkedes
det ikke at rokke Sylfide bare en tomme. Alle der kunne svømme blev beordret i baljen og sidste mand måtte
hænge i bommen, men lige lidt hjalp
det.

Preben Heides bog
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En times show ud for en velbesøgt
badestrand havde tæret gevaldigt på
skippers nerver og en evakuering af
besætningen rumsterede allerede inde
i hovedet, da en venlig motorbåd med
såvel kraft som sjæl tilbød sin
hjælp. Med et kraftigt træk i masten
blev Sylfide krænget over på siden og
med klassekammeraternes hjælp trukket ud på dybere vand. Vi humpede ud
forbi kompasafmærkningen og skyndte os hjem i havn og skipper ønskede
så inderligt at episoden hurtigt ville gå
i glemmebogen.
Men ud på vinteren dukkede en af mine kolleger på avisen op og spurgte
om jeg ville se den nye sejlerbog skrevet af Preben Heide - I ved nok ham
fra DR "Landet Rundt" m.fl.. En flot
og farverig reportage fra Syddanske
farvande med ankerpladser, turbeskri-

velser i land osv. Det blev til flere afteners spændende godnatlæsning da
vores Valdemars Slot komsammen
pludselig toner frem på et af bogens
flotteste billeder. Ingen tvivl - selveste
Preben Heide har overværet vores
timelange tovtrækkeri og skippers febrilske forsøg på at komme let.
Den eneste trøst er da at han har moret
sig så kosteligt, at han helt har
glemt tid og sted, for under billedet
står: Blå sommer i Danmark. Stille
vejr. Ud med ankeret. Bade fra båden.
Her er det Kerteminde Bugt. Hvilken
presseblomst! I øvrigt ligger Sylfide
godt gemt bag Alexandrine, Kongeskibets gamle redningsjolle som til daglig
ligger for svaj ud for Drejsodde.
Nu går skipper kun og frygter at Preben Heide havde video med - han var
jo TV- mand!
Med ønsket om en god sensommer
kaster jeg los og sender stafetten
videre til John Runge.

Poul Steesby.

Handicapsejlads Mini 12 Meter
Skulle du have lyst til lejlighedsvis at give en hånd med når der sejles
handicapsejlads, så hører Erling meget gerne fra dig!! Tlf. 63 54 00 04.
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Juniorbåds DS-DM 2003 i Thurø Sejlklub
Torsdag d. 17. juli- søndag d. 20. juli.

Thurø Sejlklub blev i vinteren 2002
kontaktet af formanden for Juniorbådsklubben Fritz Østergaard fra Vedbæk, om vi ville være vært for deres
DM i 2003. Efter samråd med aktivitetsudvalget indvilligede vi i arrangementet. Desværre blev Fritz kort efter
meget syg og døde ved juletid. Det
skulle have været hans afsked med
juniorbåden, som han havde sejlet fra
barnsben netop i Svendborg Sund, så
netop i året hvor Juniorbådsklubben
rundede 75 år havde han koordineret
stævnet på Thurø med Regattastævnet
i Svendborg.
Vi kom således lidt uheldigt fra start i
planlægningsfasen, men ved bådudstillingen i Fredericia mødte jeg den konstituerede formand Torben Jensen fra
klubben. Senere blev jeg kontaktet af
Kaare Weber fra Skive og så kom der
ellers skred i tingene.
Thurø Sejlklub havde sidst arrangeret

DM for BB- 10éren i 1994, hvor klubben havde et særdeles vellykket stævne. Den lange mellemliggende periode
gjorde, at vi ikke havde den store erfaring at trække på, men stille og roligt
begyndte stævnet at forme sig- ikke
mindst med Peter Rønnow´s store indsats med udarbejdelsen af sejladsbestemmelser og planlægningen af selve
banen.
Ret sent i forløbet erfarede jeg at det
ikke var nok at have en "baneleder"
ved roret, men reglerne omkring et
DM forlanger en "National baneleder"
så vi begyndte at lede med lys og lygte
efter en sådan. Det viste sig ikke så
nemt, da det er en hårdt opspændt arbejdsgruppe med stævner hen over
hele sommeren, så efter at have talt
med 16 af slagsen fandt jeg endelig
frem til Villy Hansen fra Vallensbæk
Sejlklub. Efter at have konfereret med
konen i baggrunden sagde han ja til at
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Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyggerhåndværk i hævd, hvad enten vi arbejder med
træ, glasfiber eller aluminium inden for områderne:



Nybygning og ombygning



Vedligeholdelse



Reparation



Vinteropbevaring

Desuden har vi eget smede– og elektrikerværksted.

Thurø DK - 5700 Svendborg. Tlf.: 62 20 51 68 Telefax: 62 20 51 24 Mail: info@walsted.dk

ØRKILD

Kølstøberen
v / Søren Andersen
Bodøvej 11
Tlf.: 6222 0284

e-mail: stoeberiet.oerkild@mail.tele.dk www.oerkeel.dk
Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker i rustfri syrefast stål,
kvalitet AISI-316, så har Søren og Hans det absolut største lager i Svendborg !
Fornuftige priser og ingen minimumskøb.

Vi har selvfølgelig også:
 Alle former for køle
 Ankervægte
 Trimvægte
 Udstødningsmanifolde
 Udlejning af containere
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stille op som baneleder. Betingelsen
var, at vi hurtigt skulle bugsere ham i
land efter sidste sejlads, da barnebarnet havde fødselsdag som skulle holdes på Stevns sidst på dagen.
Tilbage resterede selve forberedelsesfasen med bemanding af dommer- og
følgebåde, indkøb af morgenmad,
madpakker og aftensmad. Til min store glæde viste det sig, at vi i Thurø
Sejlklub har en meget stor skare af
yderst behjælpelige folk, som er klar
til at yde en ekstraordinær indsats for
klubben.
Keld "Sims" lagde dommerbåd til og
sammen med Inna udgjorde de endnu
engang en flot dommerindsats. Villy
Hansen viste sig at være en særdeles
erfaren herre, hvis far havde arbejdet
på et af Thurøs bådeværfter, så Keld
og han kom rundt om mange interessante emner.
På banen fik følgebådene med Hans
Knudsen og Per Kristoffersen i linjebåden og Kim Isager og Per Slengerik
i topbåden stor anerkendelse for deres
indsats af Villy, alt forløb meget glidende og professionelt.
Efter hver sejlads meldte jeg resultaterne tilbage til bureauet hvor Carsten
Krat og Henning Nielsen med stort
overblik og sikkerhed indførte resultaterne således at det hele var klart og
ophængt med de foreløbige resultater,
da bådene kom i havn.
Juniorbådene deltog i Regattaen i
Svendborg umiddelbart inden DM og
om onsdagen ankom de direkte fra en
meget hård sejlads i Lunkebugten. På
land stod Per Kristoffersen, Keld
"Sims" og Hans Knudsen og modtog
de trætte sejlere. Vi havde reserveret
21 pladser fra optimisthavnen og et
stykke ud af gæstebroen.
"Uden mad og drikke duer helten ik-

ke". Hele betingelsen for et godt stævne er at der en stab af folk som står for
maden. Ingeborg havde sørget for at
alt var indkøbt, således at Kirsten
Knudsen, Inna Krat, Bent Andersen og
Erling Steffensen kunne diske op med
alle deres lækkerier.
Morgenmaden var simpelthen en oplevelse med alt hvad en sulten sejler
langt fra hjemmet kan forlange. Efter
morgenmaden havde de arrangeret et
stort bord med brød, pålæg og frugt til
madpakkerne. Glade og tilfredse kunne sejlerne herefter gå i bådene klar til
en hård dags strabadser.
Om torsdagen blev der gennemført 3
sejladser på op/ nedbaner i flot vejr og
fin mellemluft. 21 både på startlinjen
og ingen tyvstarter, men der blev ikke
givet plads til noget som helst.
Torsdag aften havde vi planlagt en
grillmenu, og her leverede KE- slagteren fra Svendborg noget rigtig lækkert
grillkød. Ud fra planen havde vi dækket til 83 personer, men vi blev nødt til
at rykke tæt sammen og bære et ekstra
bord ind, så Egely var fyldt godt op!.
Under hele stævnet var vejret med os,
så der var en helt fantastisk god stem-
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Spar tid
og penge
gør som
350.000 af

Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg

62 21 52 21

SALG OG SERVICE

Håndværkervænget 6, Tved– 5700 SVENDBORG

Tlf. 62 22 89 11
www.leiflarsenmarine.dk

Din lokale frisør på Thurø

Berith Grant
Søndervej 3 Thurø

Tlf. 62 20 77 62.

Parkering lige ved døren.
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Fredagen startede også med flot vejr,
og efter morgenmaden, gennemførte vi
2 gode sejladser. Om aftenen skulle
juniorbådssejlere ind til afslutningsmiddagen for Regattaen. Villy og jeg
tog med derind og nød nogle gode timer med mad og hyggelige sejlere fra
hele verdenen. Mest imponeret var jeg
dog over Villy. Vi kunne ikke bevæge
os 10 meter, så mødte han en som han
kendte fra et af de utallige stævner han
tidligere havde været baneleder for.
Jeg havde inviteret Villy til at bo hos
mig, så hver aften sluttede med en
"godnat bajer" og hyggelig snak til
sent ud på aftenen hjemme hos mig.
Lørdag morgen kunne vi mærke en
lidt nervøs og spændt stemning blandt
sejlerne, topstriden var tæt og 3-4 både
lå alle med mulighed for at blive Danmarksmester. En af bådene var Hans
Venøbo med vores lokale Per Røssel
som gast. Morgenmaden blev indtaget
i hast og så tog vi ud på banen til den
sidste og afgørende sejlads.
Da der kun skulle sejles den ene tur
mente Villy at de skulle have noget for
pengene, så topbåden blev dirigeret
langt op ad banen, og sejladsen blev
skudt i gang af Keld. Efter knap 2 timer kom den første båd i mål tæt fulgt
af de andre. Fra bureauet fik vi meldingen at det blev Arne Jensen i DEN432 der blev Danmarksmester og Per
Røssel sluttede på en flot 3. plads.
Lørdag aften sluttede med festmiddag.
Meget velsmagende mad og igen en
fantastisk indsats fra medhjælperne
gjorde at det blev en hyggelig aften.
Ved præmieoverrækkelsen fortalte
formanden for Juniorbådsklubben Torben Jensen, at de aldrig før havde oplevet sådan en servicering som de netop havde oplevet i Thurø Sejlklub.
Lige fra bureauet til opvartningen ved

bespisningen, hvor der straks, hvis der
manglede noget, blev fyldt op på fadene osv..

Afsluttende vil jeg endnu engang udtrykke en stor tak for den store opbakning fra alles side så vi kunne arrangere et så vellykket DM!.

Peter Ovesen
Stævneleder
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Øhavet Rundt 2003

Første start gik den 23/8 kl. 9.00 på den 47 sømil lange bane. Vinden var frisk.
Nogle kom
ikke til start på
grund af uheld.
82 Startede
63 gennemførte.
93 var tilmeldt.

Ledsagebåden var der god brug for

Søndag var der
præmieoverrækkelse til dem, som
fuldførte den hårde
tur.
Vi håber på stor
deltagelse næste år
på samme tid.

Mange overværede præmieoverrækkelsen.
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En bådslængde foran……
Når det gælder briller og kontaktlinser

Wichmann Optik
OPTOMETRIST KONTAKTLINSESPECIALIST
KATTESUNDET 4 5700 SVENDBORG TLF. 62 22 30 01

Jans Skoklinik
Brogade 27a
Tlf. 62 21 02 66

Poul Pytlick
Murermester

Skippervej 215
Thurø - 5700 Svendborg
62 20 54 88

Autoriseret forhandler
SalgServiceSpecialværksted

MARINER

v / Mogens Birkholm

Toldbodvej 17 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 21 40
www.havnens-marine-service.dk
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HP – MARKED
V/ Hans Petersen
Bergmandsvej 112 Thurø
Tlf./Fax 62205522
… vi har det

Åbningstider:
Mandag til fredag 7.00-19.00
Lørdag og søndag 7.30-18.00

Anne Andersen
Korsgade 3, Svb., Tlf. 62 21 01 50

S V E N D B O R G
GULVBELÆGNING

A
P
S

Sankt Jørgens Vej 26 Tlf. 62 21 26 32
Kim Henriksen Bil 40 17 47 84 Bendix Jæger Bil 40 45 47 84
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Nyt fra Husudvalget
Vedrørende udlån af Egely
De sidste par år med udlån af Egely til
sejlklubbens medlemmer til afholdelse
af private arrangementer, kan sikkert
betegnes som en afprøvning af forskellige muligheder. Det seneste udspil med
udlån af Egely hele året har vist sig ikke
at være særlig hensigtsmæssigt i forholdet mellem låner, sejlklubben og dens
omgivelser.
Der har været klager over støjende adfærd ved enkelte private arrangementer i
sommerhalvåret, og dette sammen med
øgede aktiviteter i klubben, mest på ungdomsområdet, stiller krav om rigelig
fleksibilitet. Aktivitetsudvalget ønsker at
kunne disponere over Egely i sommermånederne for afvikling af stævner og
lignende.

På bestyrelsesmødet d. 2. september var
der tilslutning til at indskrænke medlemmernes muligheder for at låne Egely til
private arrangementer.
Dette medfører at perioden fra 1. maj til
30. september helt er til rådighed for
Thurø Sejlklubs arrangementer.
Der er enkelte klubmedlemmer der allerede har reserveret Egely til arrangementer i maj måned de kommende år.
Dem vil der naturligvis blive taget hensyn til.
Forudsætningerne er derfor ændret og
vedlægges.

Udlån af Egely
Forudsætning for lån af Egely er seniormedlemskab på minimum 3 år. Huset
kan kun lånes til eget brug, og låner skal være til stede.
Egely kan ikke lånes på dage hvor Thurø Sejlklub afholder klubarrangementer, og
ikke i perioden 1. maj til 30. september.
Lån af Egely aftales med husudvalgsformanden.
Der betales 500,- kr. til dækning af udgifter til el, varme, vand og service.
Ønsker låner at bruge husets duge, koster det 5,- kr. pr. dug, og låner sørger for vask
og strygning.
Ønsker låner at bruge husets viskestykker, koster det 25,- kr. og låner sørger for
vask.
Der må ikke fjernes bestik og service i forbindelse med lån af huset.
Huset skal afleveres i rengjort stand. Se rengøringsliste i køkkenet.
Låner sørger for bortskaffelse af affald i forbindelse med sit arrangement.
Husk: Par ker ing må kun finde sted ifølge skiltning, dvs. langs hækken på østsiden af Gambøtvej. Dog accepteres standsning foran Egely for af - og pålæsning af
varer.
Bestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål vedrørende udlån.
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DM i 806 til Thurø Sejlklub
Gennem de sidste mange år har sejlere sejlerne havde gang i den viste sig fra
fra Svendborg-området hjemført den første sejlads, som blev vundet sikkert
flotte 806 halvmodel som bevis på af "Tumle" med Anette, Per og Jesper,
Danmarksmesterskabet. Og at det atter mens "Stino" blev toer og resten af
lykkedes i år skyldes ikke mindst de feltet halsede flere hundrede meter
tætte mandagssejladser med mange bagved. Den - 385 "Tumle" vandt også
deltagere. Per Slengerik fra Rødbyvej
havde til sæsonstart i år indkøbt Den 342 "Stino" fra Troense og skiftet det
meste af udstyret ud samt anskaffet
nye sejl. Ambitionerne var ikke store,
men det viste sig hurtigt at gå rimeligt
og besætningen, som udover Per bestod af Viggo Høyer og sejlmager
Thomas Jakobsen lod sig overtale til at
deltage i DM på Køge Bugt sidst i juli
måned.
”Stino” under en af sejladserne med et
Det blev et godt stævne med 18 delta- pænt forspring!
gende både og ni sejladser i let til frisk
mellemluft. Med så mange sejladser
var taktikken at være stabile og ikke anden sejlads og sluttede samlet som
tage chancer som kunne føre til tyv- nr. tre. l alt deltog fire både fra det
starter eller dukkerter. Og at Thurø sydfynske. "Stino" viste god fart allround og slog fornuftigt på vinden,
ikke mindst på lænserbenene, som er
yderst vigtige på en op-ned bane. Med
placeringerne 2-5-1-2-2-8-1-6-2 blev
det til sejr med 9 point ned til sidste
års mestre fra Rungsted. For Per Slengerik og resten af mandskabet gælder
det at de er meget erfarne sejlere, men
lidt rustne i rutinerne, da det er nogle
år siden de sidst var i aktion. Så de tre
”Tumle” fra Thurø vinder første sejlads
dårlige sejladser kunne kun skyldes
foran ”Stino”
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egen dumhed. Én gang lød der efter
starten et skud for for tidlig start samt
et skud som varsel for L-23erne som
startede ved samme stævne, og på
"Stino" opfattede man det som omstart
og vendte om. Det kostede! En anden
gang lod man den værste konkurrent
fortsætte udækket ud på en fløj, hvor
de fik en fordel, så i sidste sejlads blev
der ikke taget nogen chancer. Sidste
års mestre blev toppet fra start til mål,
og selv om "Stino" kunnet have vundet
den sidste sejlads også, var det ikke

nødvendigt, da DM var sikret.
Per Slengerik har gennem årene sejlet
de fleste bådtyper fra joller til IOR
både og har bl.a. sejre i Fyn Rundt,
Skaw Race, Kieleruge m.m. Også DM,
EM og VM i windsurfing er det blevet
til.
Hans sidste båd var en Banner 23, som
endte med at forlise en kold forårsdag
på Århusbugten efter en luvkæntring
med spiler og besætningen overlevede
kun på de yderste marginaler. At det
blev til en 806 i år skyldes det faktum
at det er en stor og aktiv klasse
på Thurø, og den har faktisk levet op over forventning, da det
er en meget velsejlende båd til
tur- og kapsejlads. Og resultaterne har da også været i orden.

Vi ønsker tillykke med mesterskabet fra Thurø Sejlklub og
her fra redaktionen.
”Stinos” Besætnig Thomas, Per og Viggo.

Bladudvalget
Vi søger en person til bladudvalget, der er meget nærværende i klubben
og har ”fingeren på pulsen” d.v.s. kommer meget i Gambøt og ved hvad
der foregår, og kunne tænke sig at skrive små artikler om løst og fast,
stort og småt, eller sagt på en anden måde, ”Livets Gang i Lidenlund ”
( Gambøt ).
Du skal blot kunne skrive på en PC for eksempel i Word.
Den videre forarbejdning skal vi nok tage os af, så du behøver ikke være nogen ”nørd”.
Henning Blåby 62 20 60 87.
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BRUG SPAREKASSEN
THURØ AFDELING  62 20 50 93
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Kramkisten er for dig, der lige har noget du står og mangler, eller har for meget af.
Det er gratis, og er tit bedre end blot at hænge en seddel op i havnehuset. Så
derfor, henvend dig trygt til bladudvalget, vi kommer evt. også og fotograferer
dine ting og sager.

Damjolle.

Klinkbygget, uden motor trænger til en kærlig hånd.
Pris 1500,- KR

Bådvogn.

Brugt til LM 24, kan laste op til 33 fod, 6 tons
Pris 5000,- KR

Vinterstativ.

Brugt til LM 24, i jern
Pris 1000,- KR
Susanne Pedersen / Bent Domino Grønnevej 237 Thurø
TLF. 62206213 / 21623213

Bådstativ
Fremstillet på Kurt Hansens Maskinfabrik, med galvaniseret vinkeljernsramme og kraftig klods til kølen. Har været brugt til ca. 30 fods båd. Pris
1000 kr.

"Antik"

Ur, barometer og termometer monteret på træplade sælges for kun 600 kr.
Jens Erik Hvergel telf. 62 20 57 61 eller 24 88 65 11.
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POSTBESØRGET AVIS
5000 ODENSE C

59453

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06
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