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Juniorer
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Erling Steffensen
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Svendborg

6222 1459

Følgebåde

Jan Cristensen

Udvalg
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6220 7305

Nu falmer skoven og sejlerlivet på
vandet ebber ud. Optimistjollerne har
givet plads til kølbådenes master i skuret, og juniorsejlerne er ved at indstille
sig på, at den aktive del af sejlsæsonen
er slut. Klubbens plads er nu fyldt med
både, som er blevet gjort inaktive. Det
betyder dog ikke nødvendigvis, at ejerne glemmer deres kære skib for vinteren, nej der er sikkert et og andet, som
trænger til en særlig vedligeholdelse,
og som derfor kan beskæftige bådejeren nogle af de lange vinteraftener.
Efterår og vinter er derfor måske bare
et mellemspil, hvor sejlinteressen udtrykkes på anden vis end ved aktiv sejlads.
Efteråret er også den tid, hvor årsmøderne afholdes. der er i klubben nedsat
et antal udvalg til varetagelse af de
forskellige aktiviteter. Der er tale om i
alt 9 udvalg, og udvalgenes formænd
er jo opført her på side 2 i bladet. Udvalgene er grundlaget for den velfungerende klub, som jeg synes, at vi har.
Det er derfor vigtigt, at udvalgene afspejler medlemmernes holdninger og
interesser. Derfor afholdes årsmøderne, hvor det er mit håb, at så mange
som muligt af medlemmerne kommer
til stede, for at være med til at give
udvalgene det input, som skal til for at
udvalgsformændene i bestyrelsen kan
argumentere for virkeliggørelsen af
medlemmernes ønsker. Pigesejlerudvalget og Mini-12 udvalget har som

annonceret afholdt
årsmøde, men som
annonceret her i
bladet foregår årsmøderne i resten af
udvalgene her i november og december. Mød frem og træf klubkammeraterne og vær med til at dreje roret ind
på den kurs, du mener er den rette.
Til årsmøderne og til de fester, som
afholdes i den kommende tid, vil vi i
sagens natur ofte komme kørende til
Gambøt i bil. Parkeringspladser har vi
jo ikke mange af, og man kunne måske
derfor fristes til at parkere bilen uhensigtsmæssigt. Jeg tænker her på uhensigtsmæssigt set fra færdselslovens
side, men også set fra naboernes side.
Bestyrelsen og jeg mener, at klubben
kun har interesse i at have det bedst
mulige forhold til vore naboer til klubhuset. Derfor skal jeg opfordre til at vi
naturligvis overholder de parkeringsrestriktioner, som tydeligt og utvetydigt
er skiltet på Gambøtvej. Ligeledes skal
vi selvfølgelig vise hensyn til de omkringboende ved ikke at støje unødigt.
Vi ses til årsmøderne.
Selv om der er lidt tidligt, vil jeg godt
her ønske god jul til alle.

Carsten
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Næste måneders aktiviteter
November.
13.

Årsmøde Juniorudvalg

Egely

19.

Årsmøde Solingudvalg

Havnehuset

20.

Årsmøde Bladudvalg

Egely.

25.

Årsmøde Optimistudvalg

Egely

26.

Årsmøde Aktivitetsudvalg

Havnehuset

27.

Årsmøde Broudvalg

Egely

Alle årsmøder er Kl. 19.00

December.
24.

Juleaften

Januar.
8.

Tilmeldingsfrist til Bowling se side 9

15.

Klubmesterskab i Bowling se side 9

25.

Generalforsamling
Morgenkaffe fra kl. 9.30

Egely kl. 10.00

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. December

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

4

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.
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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

Mini 12 M afdelingen tilbyder interesserede
medlemmer en berigende oplevelse!
Vi har nu sluttet sejlsæsonen 2003.
Det har I store træk været en god
sæson. På 2. sæson er vi så mange
at vi sejler fast 2 gange ugentlig,
onsdag og torsdag. Dobbelt sejltid
kræver flere hjælpere.
I år har vi manglet 1 fast hjælper
om torsdagen, derfor har vi været
nødsaget at løbe forskellige mulige
emner på dørene og har I de fleste
tilfælde fået hjælp, men har en
først rakt lillefingeren frem er vi jo
tilbøjelig til at beholde hele hånden, det er ikke særligt rart, hverken for den der har hånden i klemme
eller os der holder fast. En anden ting
er, at alle holder sommerferie, selv
hjælpere, i år har ferierne faldet så forskelligt, at det medførte en lang sejlpause for brugerne I den allerbedste
sejlperiode.
Alt det og meget andet, snakkede vi
igennem på afslutningsdagen og det
mundede ud i at vi vil give interesserede medlemmer i klubben et tilbud om
at blive hjælper i afdelingen 1-2 gange
ugentlig.
Som hjælper i mini 12 M afdelingen
kan vi tilbyde dig nogle spændende
oplevelser, med mennesker der pga.
forskellige handicap skal have en hjælpende hånd for at kunne udøve deres
interesse, i dette tilfælde at sejle, selv
prøve at sejle i en mini 12M og i Olsen
Twin.
Dem der kommer og sejler, er almindelige mennesker på godt og ondt som
alle andre, med appetit på livet, kager
og meget andet, men først og fremmest

med en vilje til at få noget ud af livet
på trods af deres handicap eller måske
netop pga. deres handicap.
Udover at være nogle faste hjælpere
hver gang, kunne jeg forestille mig en
”hjælperpulje” som vi kan trække på
ved forfald, og som kan afløse når behovet opstår.
Bliver vi hjælpere nok kan vi slå holdene sammen til et hold i ferieperioden
så vi på den måde kan sejle hele sommeren.
Interesserede kan ringe til mig på
tlf. 6354 0004 eller maile til
just.gitterling@mail.dk
Først I det nye året kan alle interesserede mødes, så vi kan snakke om,
hvordan vi griber opgaven an.
På Mini 12 M udvalgets vegne

Erling Justesen
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Soling klubmesterskab i TSK 2003
Lørdag den 4. Oktober samledes 12
mandskaber i Thurø Sejlklub for at
afvikle årets klubmesterskab i solingsejlads!
Det var 3. år i træk vi i solingudvalget
forsøgte os med at afholde et sådant
mesterskab og vi havde den glæde at
konstatere at der har været en markant
fremgang år efter år i antallet af deltagende besætninger!
Vejrudsigten fra DMI lovede frisk til
hård vind fra vest med byger. Det gode
ved det var, at vi ville kunne lægge
banen på langs i Thurøbund, og at der
var vind nok til at vi kunne afvikle
arrangementet.
Da dagen oprandt var vi så heldige at
solen skinnede og vinden var jævn fra
vest, hvilket betød at bådene var til at
tumle for alle.
Vi holdt fast i konceptet 2 mands besætninger med følgende undtagelser; 1
mand og 2 kvinder eller 2 m/k og 1
juniorsejler ( under 20 år). Dette betød
at vi fik en bred tilslutning hvor vi
med stor glæde kunne konstatere at
blandt andet vores juniorafdeling med
John Runge og 7 unge i alderen 12 til
20 år dannede besætninger.
Vi mødtes kl. 09.00 til skippermøde
hvor jeg forinden fik god hjælp af
Hans Knudsen og Jørgen Holme til
baneudlægning og tilrigning af bådene. I land hjalp Henrik Mayer med
logistikken, da vi skulle have afviklet
ca. 17 sejladser.
Deltagerne blev inddelt i 3 grupper
med 4 mandskaber i hver! Der blev
sejlet fleet sejlads, hvor alle 4 solinger
deltog samtidigt og der blev afviklet 4
sejladser i hver gruppe hvor besætnin-
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gerne skiftede både mellem hver sejlads. Vi sejlede på en kort op/ned bane, som blev gennemsejlet 2 gange.
Der blev dømt efter de almindelige
kapsejladsregler på stedet og idømt
360 graders vendinger hvis protester
blev taget til følge. Med skift tog hver
sejlads mellem 20 og 25 minutter inklusiv pauser ved småreparationer.
Banen lagde vi lige ud for broerne ved
sejlklubben og flere tilskuer kom til
med kaffe og kage og nød den solrige
efterårs lørdag mens de i første række
kunne følge med i dramatikken.
De indledende grupper var dannet på
basis af lodtrækning og der blev kæmpet i hver sejlads om de indbyrdes placeringer hvor vinderen var sikret en
plads i finalen.
Efter spændende og næsten jævnbyrdige sejladser, blev der fundet en vinder
i hver gruppe. Fra gruppe 1 blev det
Søren Schön og Ulrich Köhler , gruppe 2 Carsten og Kim Isager. I gruppe 3
vandt Hans Knudsen med døtrene Trine og Lotte.
For at finde den sidste finaledeltager
måtte hver gruppes 2´er ud i én sejlads. Her havde den ene juniorbesætning, Henrik Mayer og Mads Flyger
og endeligt Jørgen Holme med Erik
Garner kvalificeret sig. Det blev sidstnævnte duo som vandt.
Finalesejladserne blev bedst af 4 med
båd skift mellem hver sejlads. Her blev
man fra dommerskibet og fra broen
virkelig vidne til tætte og højdramatiske dueller, hvor protester blev nedlagt
og nogle gange afvist, andre gange
taget til følge. Bådene lå ofte så tæt i
mærkerundinger at der var overlap

mellem alle 4 samtidigt!
Vinderen af årets klubmesterskab
2003 i solingsejlads blev Søren Schön
og Ulrich Köhler fra Faaborg sejlklub.
Nr. 2 og efter deres egen mening med
retten til at kalde sig klubmestre; Erik
Garner og Jørgen Holme. På 3. pladsen kom brødrene Kim og Carsten
Isager.
Afslutningsvis vil vi der var med og
dem som så på, konkludere at årets
klubmesterskabet i Soling var en succes som bekræfter at helt unge fra juniorafdelingen til folk i pensionsalderen kan mødes og lege og dermed væ-

re med til at skabe liv og føje en ekstra
dimension til Thurø Sejlklub.

Nick Bo Bünger

Bowling klubmesterskab
Torsdag d. 15. Januar Kl.18.00
Så er det atter tid til årets store klubmesterskab i Bowling. Forsøm ikke muligheden for at deltage i denne sindsoprivende begivenhed.
Der bydes både på spisning og bowl, og som sidste år er der præmier til bedste
bowler af begge køn.
Sted: Bowl Inn, Nyborgvej.
Menu:
Marineret sild m/ karry
Graved laks m/ dressing
Lune frikadeller m/ rødløg
Lun leverpostej m/bacon
Skinke m/ flødekartofler
Ost, frugt og druer
Alt dette og bowling og skoleje for
165.– pr. næse.

kr.

Tilmelding senest Torsdag d. 8. Januar 2004 til

62 22 14 59 / 62 20 67 27

Vi ses/ aktivitetsudvalget!
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Det gamle træ o lad det stå!!

M

en det var efterhånden blevet for
stort, det gamle birketræ ved optimisthuset. Det tog lys og luft på
grillpladsen, det tog udsigten fra terrasserne
og Egely, og var det ikke ved at læne sig lidt
op af huset i sin alderdom?

Hans Knudsen førte saven med kyndig hånd, og Per og Kjeld var de raske
hjælpere.

En fin stol blev det til.
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Stafetten

Et lille langfartsliv i 1994.

V / John Runge.

D

et hele startede med at hunden,
Trold, en 45 kg Labrador, måtte
aflives efter 13 års tro tjeneste. Familien var straks klar til indkøb af en ny.
Vi boede på det tidspunkt på 4 år i
Dragør. Det var jo noget besværligt på
det tidspunkt, hvis vi ønskede at tage
til Sverige. Efter forhandlinger blev vi
enige om at få en ny hund, når vi havde været gennem Götakanalen, som
mine forældre havde været igennem i
1963 som første lystbåd efter isen fra
vest mod øst.
Turen blev planlagt i løbet af vinteren
og foråret. Det drejede sig om et par
søkort og lidt snor og fendere. Vi blev
enige om at sejle fra øst mod vest, da
en god bid går for motor og vi jo ligger
i vestenvindsbæltet. Jeg havde kontraheret med Niels Mogensen, gammel
Svendborgenser som der er sejlet mange DM med i L-23, og Mogens, en
arbejdskollega, der netop var begyndt
at interessere sig for sejlads. De skulle
hjælpe mig med at sejle til Söderköbing syd om Sverige, hvor familien så
ville støde til.
Båden var pakket. Mogens og jeg stod
og ventede på Niels, der skulle komme
hjem med flyver fra Ungarn kl. 2030
og det var onsdag den 22. juni 1994.
Det blæste så hat og briller havde
svært ved at blive siddende. Kl. 22
sejlede vi ud fra Dragør i V 20+ m/s
for en krydsfok og 2. reb (der er ikke
flere) i storen. Vi ville gennem Falsterbokanalen. Det var lidt heftigt. Det var
meget vanskeligt at styre på ½vind,
men vi kom da derned ved midnatstide, hvor broen åbnede efter en lille

ventetid. Jeg vedtog med mig selv, at
skulle vi brække masten måtte det gerne være lyst, så vi lagde os ind kl.
0030 og sov til 0330. En kande kaffe
på termokanden lidt morgenmad og af
sted kl. 0400.
Det blæste ikke mindre og det var plat
læns langs sydkysten af Sverige. Vi
tog fokken ned og fortsatte for dobbeltrebet storsejl. Ved 9 tiden hørte
vejrmelding da vi lå i Bornholsgattet.
Hammeren V 25 m/s. Det troede vi på.
En underdønning fra SØ og 3-4 m bølger fra V gav en interessant overfart.
Der var i øvrigt ikke andre lystsejlere
på vej over Hanö-bugten inden for
synsvidde!!. Men det gik stærkt på
trods af et par vælteture. Mogens var
den eneste, der skulle ned og hvile! Og
bortset fra kaffe og bolsjer var det begrænset, hvad der blev indtaget. Deccakæden skulle skiftes og det var meget rart nogenlunde at kende sin position. Vejret var flot med god solskin.
Sidst på eftermiddagen så vi Utklippan
og ved 19 tiden løb vi ind i Sandhamn,
en lille flække, hvor 3 søde unger opkrævede havnepenge. Ca. 145 mil på
15 timer for et klodsrebet storsejl var
tilfredsstillende, men anstrengende.
Fruen havde så betænksomt frosset
spaghetti ret som var nemt at tilberede.
2100 var vi godt tilrette i køjerne.
Efter en sej søvn, hvor snorketræet
Mogens havde holdt mig vågen et godt
stykke tid, blev jeg enig med mig selv
om at stå op og lave morgenmad. Det
var lyst alligevel (med sol) og kl. var
0330. Rundstykker i ovnen, kaffebrygning og så af sted kl. 0415. Vinden var
stadig frisk med en 10-15 m/s fra vest.
Men med en halvvind gik det nordpå
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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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gennem Kalmarsund. Vi fik både frokost og mere kaffe og vinden løjede
efterhånden til et par sekundmeter fra
SV. Så da vi passerede Blå Jungfruen
ved 19 tiden blev der serveret frikadeller m.v. lige fra ovnen. Fruen er nu
god til at pakke. Vejret var stadig meget flot, så vi fortsatte N-på og afpassede hastigheden så vi kunne ind i
skærgården ved Härradsskäret ved 4
tiden. Vi var jo kommet længere nordpå, så det var en meget lys nat. Kl.
0500 kippede vi med flaget for Dannebrog, der lå for anker og sommeren og
turen begyndte. En hammerflot sejlads
gennem skærgården. Kl. 0930 begyndte de små joller at pile mod en ø-kirke,
hvor der var udendørs gudstjeneste og
kl. 14 lå vi og ventede på at komme
ind i den første sluse ved Mem. Totalt
brændt, men et dejlig bad senere, gik
vi gennem slusen, da vagten havde

spist frokost og sidst på lørdagen var
der vagtskifte i Söderköbing. Familien
og Dorte (Nielses kone) kom og fik
aftensmad. Niels kørte Mogens til nattoget og Niels og Dorte tog på tur til
Stockholm.
Familien var klar. Fruen Ingrid, Malene på 12, Pernille på 6½ og Nicolaj på
4½. Ingen hund. Af hensyn til Ingrid
blev sluserne i Söderköbing studeret
nogle gange. Betænkelighed var til

stede, men da vi søndag morgen tuttede af sted var alle ved godt mod. Alt
var klappet og klart til 1. møde med en

sluse. Malene tog forfortøjningen (et
spilerfald fra en Sagitta 35) som var
trukket gennem en vejviserblok i stævnen og ned til et genuaspil. Jeg kunne
så styre det hele fra cockpittet, og vi
kunne sikre at ingen faldt i kanalen.
Det gik over al forventning og var ikke
siden et problem.
Vi nød det flotte vejr og selv om det
blæste lidt ind imellem var vandet
fladt. Asplängen og Roxen er nogle
søer, der giver lidt afveksling til sådan
nogle ferskvandsejlere. Da vi havde
passeret Roxen skulle vi op i Bergsluserne, hvor besætningen efter 5-6 slusers tid krævede ”time out” og is. Det
nød de, også selvom det var svensk is.
I Borensberg hørte vi om et forfærdeligt uvejr i Danmark og forberedte os
lidt på utur. Bl.a. købte vi morgenbrød hos en dansk bager. Det var godt
nok lidt dyrt, men blev så også fragtet
ned til skibet. Uvejret så vi intet til, så
rejsen fortsatte hen over Boren til Borenshult sluserne. Det gode ved søerne
er, at man kan få luftet sejlene, så de
ikke fryser helt fast i de 25 graders
varme, vi havde om dagen. På vej mod
Motala passerede vi Baltzar von Platen’s grav. Han byggede konstruktio-
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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
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nen, Götakanalen, men nåede ikke selv
at se den færdig. Højdeforskellen på
94 m etableredes i 1832 ved hjælp af
58 sluser, og de 47 broer skal jo åbnes
og en enkelt akvadukt (hvor man sejler
hen over en vej) er der også. 58.000
soldater indgik i byggeriet som er 190
km langt. Dybgangen skal ikke overstige meget mere end 2,5 m. Også den
gang regnede man galt i budgettet,
som skulle have været 1,6 mill. rigsdaler, men blev 10,4 mill. rigsdaler.
Ups!! Det ligner mest en kommafejl.
I Motala havde fruen fødselsdag, så
der var dømt bytur, restaurationsspisning og afslapning. Ikke så tosset endda.
Det næste større stræk over Vättern på
13-14 sm foregik i 4 m/s fra syd. Næsten 100 m dyb og klart fint vand, men
koldt. Det smagte fortrinligt. Næste
dag gik det videre mod Forsvik på
Bottensjön. Forsvik slusen tager os op
til de 94 m over havet i Viken. Slusen
er smal og har dårlige sider, så her er
et af de få steder man skal passe rigtig

godt på.
Spetsnäs-kanalen er smal, så man skal
ikke møde en modgående færge. Da vi

kom ud på den anden side, komme en
kano imod os med to ualmindeligt
dovne svenskere, der lå henslængt
med fødderne ud over kanten. Båden
sejlede fint og da vi kom helt tæt på
kunne vi høre den elektriske påhængsmotor snurre. Forunderlige tider. Lige
uden for Viken fortøjede vi til en lille
ø (Storholmen!! Det er lige så godt en
navn som Grønland), fik frikadeller og
rødvin, tændt et lille bål og kunne næsten høre ulvene tude til en fabelagtig
aften.
Det var stadig varmt, da vi sejlede hen
over Viken, så gummibåden kom på
fordækket fyldt med vand, og der var
mange, der misundte os den indbyggede swimmingpool. I Tåtorp gik det
nedad for første gang. Det var nemt.
Faktisk var hele turen nem, men det
her var særlig nemt. Ved Toreboda
måtte vi vente på toget. Det skulle
over en bro, altså. En motorbådsfører
maste sig gennem flokken af ventende
både, lige da broen åbnede. Det var
ikke så populært og tilpas tåbeligt.
I Sjötorp blev vi et par dage, sammen
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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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med nogle danske venner boende i
Sverige. Her skal man lige huske at
blive liggende inden sidste sluse, da
det stadig er omfattet af kanalafgiften.
I Sjötorp koster det penge, svenske
pesetas ganske vist, men penge. Nu
var selve Götakanalen slut.
Turen over Väneren til Vänersborg er
på 70 sm, så der blev gjort holdt i
Eken-skærgåden ved Läckö slot. Her
mødte vi i øvrigt Molich 10 meteren
FRIGG med Karsten og familie. De
skulle til Motala og bytte besætning.
Det var hyggeligt, da de stadig havde
danske øl med.
Flot sejlads til Vänersborg. Dem, der
kom dagen efter, synes det var en forfærdelig sø med hård modvind, men
sådan er livet så forskelligt. Der er i
øvrigt 2000 øer i Väneren. Der blev
kigget kunst m.v., inden vi startede op
på Götaelven med de store sluser. Fra
at have prøvet en manuel lille, bitte
sluse til en storsluse, der tog os alene
og 15.000 m2 vand og satte os 9 m
ned, er der forskel. Men det går fint.

Man skal bare lige øve sig. I Trolhättan mødte vi vore dansk/svenske venner igen. De havde heldigvis bil med.
Båden blev kastet ind til kajen, 8 men-

nesker ind i bilen og over til det gamle
flodleje og se Vattenfall. Vi nåede det
lige akkurat og var såmænd glade for,
at de har lagt vejen lidt om. Men flot
var det. I Lilla Edet sad begge familier
og spiste dejlig mad, og svenskerne
hørte og så fodbold. Det var vist EM
eller VM, who cares, når man er på så
dejlig en tur. Men de gik meget op i
det, svenskerne. Og vi så, hvor toiletpapiret bliver lavet.
Götaelven er klart anderledes end Götakanalen. Den kan både tage større
skibe og er betydeligt bredere. Sådan
nærmest en vandvej. Der var jo heldigvis medstrøm og det gik fint dernedad.
Karsten havde advaret os omkring
nogle klipper ved Bohus, som mine
forældre vist i øvrigt også havde anparter i. Det sidste stykke ind til Göteborg er kedeligt industrikvarter, som
virker som et antiklimaks i forholdt til
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BRUG SPAREKASSEN
THURØ AFDELING  62 20 50 93
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den utroligt smukke tur vi havde været
igennem. Vi blev i Göteborg et par
dage. Lige midt i byen. Da vi skulle
sejle, stod Malene og jeg op kl. 0630
og bunkrede 25 liter diesel. En stor
motorbåd vi havde fulgtes med noget
af vejen bunkrede samtidigt. 2000 liter. Godt det ikke var mit budget. 0715
sejlede vi ud gennem skærgården som
er betragteligt mere gold en på østkysten. Vinden var syd 2-4 m/s, så vi
krydsede stille og roligt nedover. Vejret var flot solskin. Vi havde besluttet
at se, om vi kunne komme helt til Danmark, selvom det så sløjt ud. Vinden
tævede kompasset rundt
og endte med at holde
sig i en østlig retning.
Vi fangede en ballon fra
Tivoli, der var nødlandet på vandet. Vi så
hvaler (marsvin) og havet var næsten blankt,
da vi passerede Varberg
og Falkenberg. Det var
rendyrket hygge at sejle
havsejlads. Vinden friskede en smule fra SØ,
besætning sov efter en
søsygepille til de små
og 29 sm fra Kullen
begyndte fyret at blinke

skælmsk til mig. Der var godt nok
langt, når man de næste 5 timer så det
samme fyr. Vinden blev i nattens løb i
ØSØ, men friskede til 8-10 m/s, hvilket var lige i overkanten til en genua
og fuldt storsejl. Men det gik da. Da vi
passerede Höganäs måtte jeg have 1
time på øjet, mens fruen styrede videre
S på i Øresund. Vi rundede Kronborg
om styrbord og kl. 11 lå vi i Sletten.
Efter lidt mad smed jeg mig i en 25
grader varm kahyt, mens de andre gik
til stranden.

Vi skulle snart være hjemme, så efter
en dags tid gik det videre sydpå i lidt
gråvejr. Ved Skovshoved var der Dragemesterskab, hvor prinsen deltog. Så vi sluttede
turen pænt med at kippe
for Kongeskibet. Bortset
fra det blæsende vejr, da
vi sejlede fra Dragør,
havde vi ikke haft olietøj
på, så da en lille byge
trak hen over os ved Middelgrunden krøb jeg i læ
under sprayhooden i sommertøj. Ca. 800 sm og en
fabelagtig
sommertur
rigere fortøjede vi i Kastrup, hvor båden havde
liggeplads. Vi gjorde de
første 335 sm hurtigt og
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havde derfor knap 3 uger til turen gennem Sveriges Blå Bånd og hjemturen.
Ungerne har tit talt om, hvornår vi skal
gøre turen igen, for det står som et
overordentligt godt alternativ til de
danske øer.
En måde at dele turen på er også at få
en anden familie til at sejle den ene vej
og selv sejle den anden. Så hvis nogen

Med sejler hilsen

John og familie
P.S. Vi fik en ny labrador i august
1994 importeret fra Svendborg.

skulle få lyst, så giv et praj. Vi er parat.
Tag turen, den er det hele værd.
Stafetten
gives
videre
til
”STEPHANIE”, Hallberg Rassy 39.

Thurø Sejlklub byder følgende nye
medlemmer velkommen i klubben
Marco Riis-Jensen
Louise Ørum Christensen
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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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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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Hørt på havnen !!
Der sker en masse i Gambøt, fredag d.
3.okt mødte ca. 45 festklædte piger op
i Egely for at vælge deres bestyrelse
for det næste år. m.m., og bagefter
feste med rigtig god mad og høj stemning, for mange af pigerne ses ikke
igen før næste sæson.
Lørdag formiddag skulle barnebarnet
Esben (5 år) til Gambøt, han elsker at
komme en tur derned hele året, og
denne dag skinnede solen, det var flot
med soling kapsejlads lige ud for
Gambøt-broerne, man kunne følge
med hele tiden.
Der mødte jeg redaktør Henning, som
regnede med jeg ville skrive om livets
gang i Gambøt, det vil jeg meget gerne, jeg kommer der jo meget, og sker
der noget jeg ikke ser, kan jeg få nyhederne af Bjarne, som hver dag er i
Gambøt for at se til vores flåde, og få
en snak med de andre lokale, tro ikke
de løber med sladder, spørger du dem
om noget de ikke mener du skal vide,
er der total tavshed, men de ved alt
hvad der sker på Thurø, hvem der er
død, eller hvis hus der er til salg, hvem
der er gået fra hvem (somme tider også hvorfor) , hvis der har været Falck
udrykning på øen, ved man det i
Gambøt inden avisen udkommer. Og
hvis nogen har fået en bøde eller kørekortet er røget. Men tro ikke de løber
med sladder.
Søndag d. 5 oktober - solen skinner
men det er koldt, Lis og jeg skal lige
have det vi regnede med blev den sidste tur i Fandango i år.

Men nej, vi nåede det også søndag d.
12 okt. og en sidste tur om onsdagen
efter, men så blev sejlet og alle snorene også pillet af, Bjarne ville have masten af medens der var plads ved mastekranen.
Der var liv på havnen den sidste
Weekend inden bådene skal op, båd
efter båd blev sejlet hen til mastekranen, og masterne blev taget af.
Nu er bådene klar til den store optagningsdag.
Lørdag d.25. oktober kl. 7.40 tog vi til
Gambøt, vi havde hørt kranen køre
nede på vejen tidligere, men den skal
jo lige på plads, men da kl. var 8.02
var første båd (Fandango) sat på land,
og så gik det efter planen, båd efter
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båd blev sat i sin vintervugge.
Børnebørnene skal komme og se den
store kran og bådene der hænger i luften, vi får kaffe m.m. men der er ikke
den begejstrede stemning som i april
når bådene kommer i vandet.
Nu kan vi lave andre ting i vinter og
glæde os til foråret, hvor kranen kommer igen.
Prøv det - Prøv det
Jeg ville ellers ikke havde offentliggjort det, men nu var formanden Carsten Krat så solidarisk, at han også
faldt i vandet søndag d. 12. oktober,
hvordan han kom op ved jeg ikke, det
er ret svært at komme op , når man
falder i vandet fra broerne i Gambøt,
det var måske en ide at man havde
badelejderen nede når skibene ligger i
havn ???.
Jeg faldt selv i vandet den sidste mandagssejlads i sep. Da var vandet dejlig
varmt, men det var svært at komme
op, Carsten Krat kom dog til hjælp
med sin badelejder nede, og jeg kunne
fra den komme op i folkebåden.
Men at han selv ville prøve var jeg
ikke klar over, God formand !!
Grunden til jeg anbefaler sådan en
vandgang med sejlertøj på er, man
opdager hvor omsorgsfulde alle sejlerne er, søndag d. 12 sejlede vi en tur i
fandango igen, og både på vej ud af
havnen og da vi sejlede i Svendborg
sund råbte andre sejlere om jeg var
blevet tør, om vandet var vådt m.m.
sikke mange venner man har.

solingsejleren og jeg havde redningsvest på, det havde Carsten vist ikke,
men han lå ved broen, og masten var
taget af, så måske vil han selv fortælle
hvad der skete.
Er der andre der er faldet i vandet i
år ? Skr iv til Gambøtposten (Hør t
på havnen) og fortæl om jeres oplevelse, måske kan vi danne en klub .
En mere alvorlig sag var det, da
Duedahl faldt i vandet fra sin jolle
sidst i oktober, han havde vaders på ,
der var både vind, bølger og koldt,
men han bar heldigvis redningsvest,
som man ved er det jo en alvorlig sag
at falde i vandet med vaders, men
Duedahl fik fat i siden på jollen, og fik
ved hjælp af strøm og svømmetag jollen ind til sejlklubbens vestbro, hvor
der var folk der hjalp ham op på broen.
Jeg har fået det beskrevet som ret dramatisk medens det stod på, og uden
redningsvest er det ikke til at sige
hvordan det var gået.
Nu er det jo mest fiskejollerne vi ser
på vandet, det er tid til af fange fisk,
vandet er koldt, og fiskene fede.

Bodil

En pigesejler Lisbeth Silver i solingerne tog også en tur i vandet under
Hyæneræset, hun blev indstillet til
chokoladelegatet. Som sagt prøv det
selv, og se hvad der kommer ud af det,
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Efterårstanker i
Pigeafdelingen
Sommeren er slut - bådene kommet på land og vi får nu et velfortjent pust,
før der igen skal tages hul på en ny sæson.
Siden sidste Gambøtpost har der
været afholdt Hyæneræs. 14 både
var tilmeldt og vi havde en utrolig
flot dag på Lunkebugten. På trods af
mange gode intentioner lykkedes det
ikke at erhverve sig hverken Hyænepokalen eller kredsmesterpokalen
hjem til TSK.
Det var Cruella ført af Gunvor Keld
Middagsstemning på Grasten

fra SSS der løb af med begge præmier.
Der var dog løbspræmier til både Flora
og Freia.
september var det lykkedes at få
stablet et trim kursus på benene.
Her lærte vi måske en del af det vi
skulle have brugt på Hyæneræset.
Det må vi så blot huske næste år.
Det var et rigtig godt kursus med
først lidt teknik i Egely, efterfulgt
af nogle dejlige timer på vandet.
Et kursus vi i pigebestyrelse har
tænkt at gentage næste år.

Vi havde endnu en flot dag tilbage. 14.

Skoleskibet skulle da lige se hvad
vi lavede der på Lunkebugten
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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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Sluttelig har vi haft årsmøde hvor
undertegnede blev genvagt som
formand for pigerne. Tine valgte
ikke at genopstille og jeg vil her
sige tak til Tine for mange gode
timer sammen i pige bestyrelsen.
Så skulle den nye bestyrelse vælges og her havde vi en utrolig dejlig oplevelse. For første gang havde vi kampvalg med kun en stemmes forskel på hvem der kom ind i
bestyrelsen. Den nye bestyrelse
består i dag af : Jette, Janice, Ulla,
Annie, Helle og jeg selv. Tine
ville gerne om der kunne komme
en pige mere i solingudvalget. Carin, som var den der manglede en
stemme, blev opfordret til at være
pigernes repræsentant her.
Og hvem er så alle disse piger. Jette har gennem mange år sejlet på
Seduction. Janice er skipper på
Mette II. Ulla har sammen med
familien i mange år sejlet H-båd
og i pigeregi er hun skipper på en
af Solingerne. Annie sejler med på
Flora og har sin egen båd på havnen. Sluttelig har vi som nyt medlem Helle, der er skipper på Runa.
Velkommen til dig i bestyrelsen
Helle.
Traditionen tro skal vi på års afslutningen uddele Chokoladelegatet. Dette legat uddeles til en pige,
der på en eller anden måde har udmærket / dummet sig eller på anden måde gjort sig bemærket. Her
var indstillet 3 piger i år som alle
havde gjort sig fortjent til det. Bestyrelsen valgte mellem disse 3:

Margit Haastrup. Margit er vel nok
alderspræsident i pigeafdelingen.
Dette får dog ikke Margit til at
holde sig tilbage. Hun kører troligt
fra Langeland hver onsdag for at
deltage på vores pigesejladser. Har
været sendt lidt rundt omkring på
mange både og er nu endt i Solingen. Har allerede nu meldt ud at
det er her, hun gerne vil sejle til
næste år. Ud over at deltage her i
TSK har Margit været på sejlerkursus i SSS for lige at opfriske
sin navigation m.m. Jeg skylder
lige at sige at Margit da også sejler
rundt i sin lille båd selv ovre ved
Langeland. Sluttelig Margit fylder
70 næste år. Godt gået Margit.
Juniorerne kører vinteren igennem
undervisning i knob og navigation.
Her har John Runge spurgt, om vi
kunne tænke os at deltage. Hvis du
er interesseret da kontakt John for
yderligere oplysning.
Vi mangler endnu at afholde skippermøde. Skipperne vil få indbydelse snarest. Jeg ønsker hermed
alle pigesejlere og deres familier
rigtig god jul og godt nytår.

Ingeborg
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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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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.
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