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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 6220 7202  

Udvalg     

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   6220 7305 

Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg 
 
Tlf. 6220 5653 
tsk@mail.dk 
www.sis-svendborg.dk 

Egely 
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Jeg håber, at alle er kommet godt ind i 
det nye år, og at I ser frem til endnu et 
år, hvor meget af fritiden tilbringes med 
aktiviteter i relation til sejlklubben. 
Generalforsamlingen afholdes søndag 
den 25 januar. Husk at forslag, som øn-
skes behandlet, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalfor-
samlingen. Regnskabet for 2003 ser 
efter min opfattelse pænt ud, og besty-
relsens budgetforslag for 2004 udviser 
et mindre overskud, men lad os nu se, 
hvad medlemmerne mener på general-
forsamlingen, efter kassererens frem-
læggelse. 
Budgettet indeholder et beløb til støtte 
for Ditte Juul. Ditte er pænt placeret på 
verdensranglisten for Europajollesejlere, 
og hun satser på at opnå udtagelse til 
OL i Athen i år. Desværre er der 3 sejle-
re, som er meget jævnbyrdige, og der 
gives kun støtte fra Team Danmark til 2 
Europajollesejlere, og de andre har op-
nået bedre placeringer, som betyder, at 
Ditte ikke mere får økonomisk støtte. 
Da jævnbyrdigheden netop er stor, hå-
ber bestyrelsen, at Ditte kan tilkæmpe 
sig en OL-plads, det kunne være dejligt, 
hvis Thurø Sejlklub på den måde kom 
på verdenskortet. Derfor anbefaler be-
styrelsen, at Ditte støttes med 5000 kr. 
Husudvalget har arbejdet med driften og 
vedligeholdelse af vores bygninger. Ud-
valget vil udarbejde en vedligeholdelses
- og udbygningsplan for de kommende 
år, så vi bedre kan får overblik over 
hvilke investeringer der forestår og her-
med giver bestyrelsen bedre mulighed 
for at fastlægge en langsigtet strategi for 
klubbens virke. Husudvalget har med 
bestyrelsens godkendelse fundet udvej 

for allerede nu at 
udskifte den meget 
medtagne gulvbe-
lægning i det store 
klublokale i Egely. 
Det er hensigten, at gulvet til general-
forsamlingen fremstår med det nye og 
flotte udseende. Jeg håber, at medlem-
merne vil synes om det, og at det kan 
være medvirkende til, at man føler sig 
veltilpas ved deltagelse i klubarrange-
menterne, og ikke kommer til skade 
under dans eller andre aktiviteter i Ege-
ly. 
Alle udvalgene har selvfølgelig tanker 
om hvordan de ser fremtiden for de akti-
viteter, som det enkelte udvalg har an-
svaret for, men bestyrelsen har anmodet 
udvalgene om at konkretisere disse tan-
ker i planer, som ser flere år frem. Her-
ved vil bestyrelsen få bedre mulighed 
for at planlægge på længere sigt, og her-
med bl.a. bedre mulighed for at over-
skue klubbens økonomi på længere sigt. 
Sidste år afholdt klubben juniorbådsdan-
marksmesterskab. I 2004 er der på nu-
værende tidspunkt ikke planlagt sådanne 
ekstraordinære stævner. Jeg er dog ikke 
i tvivl om, at vi nok via alle udvalgenes 
aktiviteter skal holde dampen oppe, 
skruen i vandet og vind i sejlene i det 
nye år. 
 

Carsten 
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Januar.    
 
15.  Bowling   Kl.18.00  Bowl Inn 
 
25.  Generalforsamling  Kl. 10.00  Egely 
 Morgenkaffe  Kl. 09.30 
 
Februar 
 
22.   Tilmelding torskespisning Kai Hansen  62205922 
 
25.   Mallorca tur retur  Kl. 19.00  Egely 
 
28.   Torskespisning  Kl. 18.30  Egely 
 
29. Svømmehallen er åben for TSK   15.00-17.00 
 
 
Marts. 
 
7.   Svømmehallen er åben for TSK   15.00-17.00 
 
8.   Tilmelding sejltrim    se side 9  
 
10.   Sejltrim   Kl.19.00  se side 9 
 
21.   Svømmehallen er åben for TSK   15.00-17.00 
 
23.   Carioca`s rejse til Vest-Afrika   se side 8 
 
 
 

Næste måneders aktiviteter 

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. Februar 
 
Indlæg afleveres til  

Snebærvænget 6, Thurø eller Frodevænget 2 Thurø   eller mail  tsk@mail.dk 
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Skrællede kartofler, og mere end 
fyrre forskellige fintsnittede grønt-

sager - lige til at bruge. 
 

Eriksholmsvej 4 
Thurø 

Tlf. 62 20 70 75 

Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 

Husk den årlige Generalforsamling 
i Egely 

Søndag den 25. januar kl. 10.00 
Morgenkaffe fra kl. 9.30 
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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 

 

Ring efter vores spæn-
dende brochure 
 

Søndervej 1 
Thurø 
Tlf. 62 20 50 12 

  SKÅRUP VVS Aps 

RYTTERSKOVEN 4  5700 SVENDBORG 
TLF. 62 23 17 76 

Oliefyr & gasservice 
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Så er det atter tid til årets store klubmesterskab i Bowling. Forsøm ikke mulighe-
den 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 
kr. 165.– pr. næse. 
 
Tilmelding  
62 22 14 59 / 62 20 67 27    
 
Vi ses ved Bowl Inn   
 Aktivitetsudvalget! 

Du kan stadig nå det!!! 
 

Tilmeld dig straks til denne sjove  
turnering! 

 
Bowling klubmesterskab 

Torsdag d. 15. Januar Kl.18.00 
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Aktivitetsudvalget orienterer 

 

 
25. februar kl. 19 i “Egely” 
 

“Mallorca tur/ retur” 
Marianne Holmer og Søren Sørensen fra STLF/ Nyborg Sejlforening fortæller 
om forberedelsen og gennemførelsen af deres tur fra Danmark over Biscayen til 
Mallorca og tilbage igen. De boede et år i båden “Horisont”. 
Foredraget bliver understøttet af flotte lysbilleder fra turen. 
Gratis entré 
 

23. marts kl. 19 i “Egely” 
 

“Carioca´s rejse” 
 
Foredrag om en tur fra Danmark til Vest- Afrika videre til Brasilien, hvor de sej-
lede op i Amazonaen. Herfra til Caribien- videre til Mellem- Amerika og tilbage 
til Danmark over Atlanten. 
Læs nærmere i næste nummer af “Gambøtposten”. 
 

 
“Bliv fortrolige med det våde element” 
 
Søndag den 29. februar kl. 15- 17,  
søndag den   7. marts    kl. 15- 17 og 
søndag den  21. marts   kl. 15-17 
kan alle medlemmer af Thurø Sejlklub kaste sig ud i bølgen blå i den gamle 
svømmehal i Svendborg og nyde et par motionsrige timer i andre sejlers nærvær. 
Mød op! (saunaen er dejlig varm)- det er ganske gratis....... 
 

   Med vintersejlerhilsen 

   Peter Ovesen 
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Til alle interesserede...

 
 .. en aften om sejltrim ved sejlmager Tom Carlsen. 
 
Den kendte kapsejler og sejlmager ved North Sails, Tom Carlsen, vil hol-
de en aften om sejltrim her i Svendborg. Det bliver en aften hvor Tom 
Carlsen vil gennemgå alle trimmuligheder, forklare virkningen på sejlene, 
og svare på spørgsmål. Sæt kryds i kalenderen og mød op…. 
 

Onsdag den 10. marts 2004, kl. 19:00 
Svendborg Tekniske Skole 

Ryttervej 65, 5700 Svendborg 
  
Emnet for aftenen er:  
 
Hvad sker der når…. 
  
 …fald, skøder, cunningham, hækstag og udhal justeres? 
 

 
Vel mødt til en lærerig aften. 
 
Der serveres kaffe med brød. 
Entre: 20 kr. for voksne. Juniorer gratis! 
Øl og vand kan købes. 
 

Tilmelding senest den 8. marts til Lars Bræstrup på 
tlf. 6222 0117  

eller E-mail: L.Braestrup@post.tele.dk 
 
Med sejlerhilsen: Lars Bræstrup    Repræsentant for SejlsportSydfyn 
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Husudvalget arrangerer 

 
 
 

Lørdag den 28. februar Kl. 18.30 

Som sædvanlig på Ærøsk manér med bacon, rødbeder, 
æg, o.s.v. 

Lækker dessert á la Hans Henrik 
 

Deltag i dette hyggelige arrangement til 
kun 125,- kr. pr næse. 

 
Medbring en pakke til max. 30,- kr. pr. par. 
Dans til snurrende CD ér så længe vi gider. 

 
Tilmelding bindende til 

 Kai Hansen 62 20 59 22 
Senest den 22. februar. 
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Året 2003 er gået, og livet i Thurø Sejl-
klub er forløbet på nogenlunde samme 
vis som tidligere år. 
På generalforsamlingen sidste år god-
kendtes Juniorudvalget med formand 
John Runge. Aktiviteterne i juniorafde-
lingen har udviklet sig meget tilfredsstil-
lende, og der har været fremgang i antal-
let af sejlere. Der foregår undervisning i 
navigation og sømandskab, og juniorer-
ne har mulighed for at opnå Sejlunio-
nens officielle diplomer for deres kun-
nen. Afdelingen har hovedsageligt be-
nyttet klubbens solinger, men har også 
haft rådighed over en lejet 405-jolle. 
Gennem sponsorstøtte har juniorerne 
anskaffet flot sejlertøj, så juniorerne 
præsenterer sig flot og fremstår som en 
helstøbt gruppe. Juniorafdelingen har et 
godt samarbejde med optimistafdelin-
gen, og det er naturligvis et af formålene 
at kunne tilbyde optimistsejlerne en mu-
lighed for at fortsætte i klubben i andre 
både med konkurrencepræget sejlads 
men nok primært andre former for sej-
lads, herunder tursejlads. Til sådanne 
ture er anskaffet telte til overnatning. 
Optimistafdelingen fortsætter på det me-
get høje aktivitetsniveau med sejladser 2 
gange om ugen og med rigtig mange 
børn. Mange forældre medvirker, og det 
er nødvendigt for at få det hele til at lyk-
kes så godt, som det er tilfældet. Klub-
ben har i årets løb via sponsorer fået 
yderligere 2 optimistjoller. 
Solingudvalget har haft mange ude at 
sejle i solingerne idet bådene bruges af 
juniorafdelingen, pigeafdelingen og af 
solingbesætninger til mandagssejladser-
ne . Færre har dog i år købt solingkort. 
Der er i år anskaffet nye storsejl til både-
ne, så sejlgarderoben er forbedret væ-
sentligt. 
Husudvalget sørger for vedligeholdelsen 

af såvel Egely som Havnehuset, ligesom 
udvalget koordinerer udlån af husene til 
andre klubber og til medlemmerne. Hav-
nehuset er blevet malet, og der er arbej-
det med gulvbelægningsudskiftning og 
gjort tanker om vedligeholdelse af loft 
og lys i det store lokale i Egely. Der har 
været et par tilfælde, hvor udlån af Egely 
har kollideret med klubbens egen brug af 
huset i forbindelse med sejladser, og det 
har i overensstemmelse med bestemmel-
serne været nødvendigt at trække tilsagn 
om lån af huset tilbage. Endvidere har 
der været tilfælde, hvor naboer har følt 
sig generet af aktiviteterne i huset. Be-
styrelsen har i konsekvens heraf vedta-
get, at huset fuldt ud skal være til rådig-
hed for klubarrangementer i månederne 
juni, juli, august og september, og udval-
get har revideret og opstrammet regle-
mentet for udlån. Udvalget har i årets 
løb skiftet formand, idet Peter Bøgild 
ønskede sig fritaget for hvervet. Ud-
valgsmedlemmet Kaj Hansen overtog 
posten, og jeg håber, generalforsamlin-
gen godkender, at Kaj fortsætter som 
udvalgsformand. Tak til Peter for en stor 
indsats. 
Broudvalget har sørget for vedligehol-
delse af broer og kran. I år har det været 
et større puslespil først at fordele bro-
pladserne og senere ændre fordelingen, 
fordi en del medlemmer har skiftet båd 
eller solgt båden. 
Juniorbådsdanmarksmesterskabet blev 
afholdt af Thurø Sejlklub af aktivitetsud-
valget i juni måned. Arrangementet blev 
afviklet til sejlernes store tilfredshed. 
Som altid kræver et stævne både i plan-
lægningsfasen og under afviklingen en 
indsats af mange medlemmer. Det lyk-
kedes ved at i stor udstrækning at trække 
på de sædvanlige imødekommende med-
lemmer, at få arrangementet afviklet. 

Formandens beretning for 2003 
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Ligesådan med Øhavet Rundt. Sejladsen 
blev afviklet i hårdt vejr og deltagerne 
var hurtigt hjemme, men der var desvær-
re enkelte havarier. 
Årsberetninger fra alle udvalgene herun-
der også pigesejlerudvalget, bladudval-
get mini-12 udvalget giver uddybende 
beskrivelse af årets aktiviteter. Beretnin-
gerne er optrykt i Gambøtposten nr. 1 
2004. 
Klubbens store aktivitetsniveau for ung-
domssejlere og vores gode faciliteter har 
resulteret i, at vi efter ansøgning i maj 
måned fik Dansk Sejlunions ungdoms-
sektors udnævnelse som Ungdomsvenlig 
Sejlklub. Med udnævnelsen kan vi i de 
næste 3 år benytte logoet for Ungdoms-
venlig Sejlklub i kommercielle sammen-
hænge, ansøgninger, brevpapir m.v. Ved 
bedømmelsen indgår forhold som valgt 
ungdomsleder, kapsejlads og ikke-
kapsejladsmæssige arrangementer, hand-
lingsplan, budget for ungdomsafdelin-
gen, beskrevet forældrepolitik, omklæd-
ningsfaciliteter, aktiviteter i sommerferi-
en, adgang til klubfaciliteter, vinterakti-
viteter og anvendelse af sejlunionens 
diplomer. 
Som tidligere år har bestyrelsen ved fle-
re lejligheder drøftet forholdene omkring 
parkering, både fordi mulighederne er 
begrænsede og fordi naboer har klaget 
over at der parkeres i strid med skiltnin-
gen. Bestyrelsen har i Gambøtposten 
henstillet til medlemmerne at rette sig 
efter skiltningen, så vi kan fastholde det 
gode forhold til naboerne, som jeg me-
ner at vi har, og som vi har klar interesse 
i at bevare. 
Bestyrelsen har tilsluttet sig bestræbelser 
som med udgangspunkt i Troense Bådel-
aug udfoldes for at få aftale med Svend-
borg kommune om, at pensionister kan 
overnatte gratis på øerne uden for week-
ends og skoleferien. En sådan aftale vil 
nok betyde, at vi skal give den samme 
mulighed til medlemmer af de øvrige 
klubber i Svendborg kommune. For-

handlingerne er endnu ikke afsluttede. 
Årsmøderne blev afholdt efter bestem-
melserne i lovene. Bestyrelsen må kon-
statere, at medlemmernes interesse i at 
medvirke ved drøftelse af klubbens akti-
viteter ikke er overvældende, idet årsmø-
derne i flere tilfælde kun tiltrak meget få 
medlemmer. Holdningen kan undre, vi 
har dog mange og forskelligartede akti-
viteter, som måske kunne udvikles yder-
ligere eller fornyes med flere ideer fra 
medlemmernes side. 
Atter i 2003 har vore sejlere gjort sig 
gældende på kapsejladsbanerne. Jeg vil 
gerne her fremhæve Per Slengerik og 
besætning, som i første sæson i ny båd 
vandt danmarksmesterskabet i 806 klas-
sen. 
Til sidst vil jeg takke alle vore medlem-
mer som har ydet en indsats for klubben, 
og de som i udvalgene og på anden vis 
yder en særlig indsats.. Jeg vil også be-
nytte lejligheden til at takke vore annon-
cører og sponsorer, som har været med 
til at gøre vores indsats mulig. Endelig 
tak til alle bestyrelsesmedlemmer for 
deres indsats og for et godt samarbejde. 
 

Carsten Krat 
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Tømrer - Snedker 

Alt i reparationer og vedligeholdelse 
Uforpligtigende tilbud - Kommer overalt 

Tlf. 40 33 30 43 

M
a
rt

in
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I det forløbne år er der sket udskiftning 
på formandsposten i Husudvalget, idet 
Peter Bøgild valgte at stoppe i utide. Ny 
formand blev undertegnede, og de øvrige 
udvalgs-medlemmer fortsatte. Af væsent-
lige aktiviteter i udvalget skal nævnes 
følgende: 
 
EGELY 
Vedligeholdelsesarbejdet på Egely fort-
sætter. Vægge og lofter er blevet malet i 
foråret, og først i det nye år bliver gulv-
belægningen udskiftet. Til køkkenet er 
anskaffet noget nyt inventar til supple-
ring og udskiftning af det eksisterende. 
 
Udlån af Egely til andre sejlklubber har 
været tilfredsstillende. Også andre med 
relationer til det maritime friluftsliv har 
haft glæde af klubbens faciliteter, såvel 
havnehuset som Egely. 
Der har været et par episoder ved private 
fester, med støjende og generende adfærd 
og uheldig parkering foran naboens gara-
ge. Manglende rengøring af Egely fra 
lånernes side har medført en ekstrareg-
ning. 
Hvor stor indflydelse indskrænkningen af 
udlånsperioden vil få vides ikke med 
sikkerhed, men  hensynet til Sejlklubbens 
egne aktiviteter må komme i første ræk-
ke. 
Generelt må vi konstatere at udlån af 
Egely til klubbens medlemmer fungerer 
meget fornuftigt.  
 
HAVNEHUS OG PLADS. 
På pladsen er birketræerne blevet fældet, 
den sædvanlige beskæring af buskene på 
skrænten foretaget, om end lidt kraftigere 
end sædvanligt, og kampen mod ukrudtet 
er udkæmpet med sædvanlig hånd-
fasthed.  
Rengøringen af gæstefaciliteterne i hav-
nehuset i sommerperioden er gennemført 

tilfredsstillende. 
Der mangler at blive indkøbt møbler til 
opholdslokalet i havnehuset. Tanken er at 
anskaffe borde der kan fungere enkeltstå-
ende og sættes sammen til brug ved  
”større”  møder.  
 
I DET KOMMENDE ÅR vil vedligehol-
delsesarbejdet i Egely fortsætte. Skabene 
ved nordgavlen erstattes med nye, i for-
bindelse med udskiftning af gulvbelæg-
ning. Næste projekt bliver ny belysning 
og ny type lydabsorbenter eller loft for 
bedre lydregulering. Der vil også blive 
taget fat på et projekt omfattende køkken
- og toiletforhold. 
 
Havnehuset skal have en gang maling 
udvendigt igen, og vi vil se på mulighe-
derne for at spare på elregningen ved at 
etablere gasopvarmning eller varmepum-
pe i Egely. 
 
Husudvalget har i den periode jeg har 
været formand fungeret godt og så længe 
vi kan fortsætte i en positive ånd, og få 
tingene fra hånden på en fornuftig måde, 
vil jeg gerne fortsætte på posten et år 
mere. Birthe Christoffersen ønsker at 
forlade udvalget, som hun siger ”så der 
kan blive plads til yngre kræfter”. Vi har 
forståelse for Birthe´s ønske, men har 
endnu ikke fundet en afløser.  
Jeg siger tak for godt samarbejde i hus-
udvalget i den forgangne periode. 
 

Kaj Hansen 

 Årsberetning Husudvalget  
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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. 
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Årsberetning broudvalget  

I broudvalget har vi holdt tre udvalgs-
møder i løbet af året, hvor vi har plan-
lagt og fordelt opgaver, som vi har 
ønsket at udføre. 
Vi startede med at fordele pladserne 
ved broerne, hvilket er et større pusle-
spil at få til at gå op, der kommer også 
nogle justeringer i løbet af året. Der er 
en hel del der har købt større båd i 
løbet af sommeren, hvilket bevirker at 
vi har måtte flytte på andre både også, 
og det er ikke alle der er helt tilfredse 
med det. 
I efteråret var der så lige fire der solg-
te deres både så vi stod med pladserne 
ledige, men på det tidspunkt er det 
ikke nemt at afsætte dem. 
Også i år har vi inden bådene kom i 
vandet indkaldt en arbejdsstyrke på ca. 
10 mand til at hjælpe med rengøring 
og smøring af broerne, så de var pæne, 
da bådene kom i vandet.  
Vi har også i foråret haft en dykker 
nede for at efterse vore gæstebøjer, så 
de skulle være klar til sæsonens gæ-
ster. Vi måtte dog senere have fat i en 
dykker igen, da en bøje blev kappet af 
en skrue. Fortøjningspælene blev i 
foråret, som sædvanligt udsat for et 
vist træk, for kontrol af styrke, de be-
stod alle. Her i efteråret har vi så haft 
Per Skytte til at kontrollere pælene 
igen. Han har sagt god for alle pæle, 
så de skal kunne holde endnu en sæ-
son. 
Alle el-standere er nu udskiftet til de 
rustfrie. Vi har stadig et problem 
med en jordfejl på østbroen. Det er 
ikke let at få den lokaliseret, da den 
kun opstår ved højvande. 
Søsætningen var i år den 26. april det 

gik planmæssigt. Efter søsætningen 
blev der ryddet godt op, så pladsen 
fremstod pæn og ryddelig til somme-
rens aktiviteter. 
Den 25. oktober var der så optagning 
af bådene igen, hvilket er ca. 14 dage 
senere end sædvanligt, men dette til-
godeser både optimister og dem der 
gerne lige vil have et par weekender 
mere. 
Mastekranens nye relæ er nu blevet 
justeret så det slår motoren fra ved 
belastning over ca. 300 kg. Skabet om 
motoren er blevet malet og wiren er 
blevet udskiftet. 
De nye reglementer for bro og plads er 
nu godkendt og kan ses på klubbens 
hjemmeside. 
Jeg vil gerne takke alle i udvalget og 
andre der har givet en hånd med at få 
det hele til at fungere. 
Så vil jeg til slut ønske et godt år 
2004. 
 
For broudvalget 
 

Kim Isager 
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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 

      

Toldbodvej 17  5700 Svendborg 
Tlf. 62 20 21 40 

www.havnens-marine-service.dk 
E-mail  jb@havnens-marime-service.dk 

MARINER 
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Året 2003 har været præget af  megen 
sejlads i vor Solinger. Det har været 
godt at se så mange af klubbens med-
lemmer der har været ude i bådene.  
Da udvalget blev startet var en af ud-
fordringerne at få mange nye sejlere på 
vandet ikke mindst ungdommen. Juni-
orsejlads i bådene har udviklet sig flot 
gennem året 2003, og der er separat 
beretning om hvorledes det er gået 
juniorudvalget. Tillykke med arbejdet, 
indsatsen har båret frugt. 
 
 Arbejdet med at vedligeholde vore 
solinger kræver meget og derfor skal 
lyde en tak til de fire bådsmænd m/k 
som i forening sørger for at bådene 
løbende vedligeholdes, repareres og 
holdes i en god stand. Det kan godt 
være at nogle medlemmer er utilfredse 
med hvorfor tingene ikke altid straks 
er i orden, men vi må huske på at det 
er klubmedlemmer som afsætter deres 
fritid og yder en arbejdsmæssig indsat 
for klubben, tak for det. 
 
Pigerne har taget Solingerne til sig og 
bådene er ude hver onsdag, interessen 
for sejlads i bådene er stigende, måske 
er nogle piger interesseret i at dyste på 
lige fod med mændene på mandags 
sejladserne, Det kunne være sjovt med 
en PIGEBÅD, som ville give mænde-
ne BANK, altså på kapsejladsbanen.    
 
I forhold til 2002 hvor kun en båd var 
på vandet til mandags sejladserne var 
det godt at 4 mandskaber stillede op i 
2003. Der har været kæmpet bravt 
gennem sæsonen. Lad og håbe at det 
gentager sig i den kommende sæson. 
 

En af mulighederne for benyttelse er 
bl.a. medlemmer som f.eks. selv har 
båd, der har været solgt 8 Solingkort i 
2003, og vi vil gerne igen i 2004 prøve 
at få flere medlemmer til at tegne et 
kort, med en pris på kr. 500,- er det 
meget billigt at komme ud at sejle. Vi 
har gennem de 3 år set en løbende ned-
gang  men håber at kunne fastholde 
antallet i den kommende sæson. 
 
En af de bedste måder at dyste på er 
kapsejlads i samme bådtyper, så kap-
sejlads gennem sæsonen 
Skærper interessen hos kapsejlads fol-
ket.  Der har været afholdt sejladser i 
sæsonen, ikke mindst  åbent klubme-
sterskab i oktober måned, hvor der 
stillede flere mandskaber op.  Vinder 
af klubmesterskabet blev hjemtaget af 
sejlere fra Fåborg. Se artiklen i Gam-
bøtposten. 
I den kommende sæson  vil vi prøve at 
afholde et arrangement THURØ-
CUPPEN, strækkende sig over 4 lør-
dage gennem sæsonen. Det vil I høre 
nærmere om. 
 
En det af udvalgets opgaver er at få 

Årsberetning Solingudvalget 
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Årsberetning Mini 12– Meter 

Af praktiske årsager slog vi vores af-
slutning og årsmøde sammen. 
Sejlsæsonen 2003 har I store træk væ-
ret en god sæson. Vi er nu vi så man-
ge,  at vi sejler fast 2 gange ugentlig, 
onsdag og torsdag. Længere sejltid 
kræver flere hjælpere. Det har været et 
problem  i indeværende sæson, at være 
dækket ind med hjælpere nok hver 
gang.  
Derfor besluttede vi at prøve at etable-
re en ”hjælperpulje” af interesserede 
mennesker der gerne vil hjælpe til, 
men som måske ikke kan eller vil 
hjælpe til hver gang, men som vi  kan 
kontakte når vi er i bekneb.  
Se indlægget i novembernummeret, 
hvor ”hjælperpuljen” er nærmere 
omtalt. Der  er  indløbet enkelte til-
kendegivelser om ja til  at hjælpe til, vi 
kan stadigvæk bruge flere hjælpere, så 
hvis du har lyst til hjælpe, tøv ikke 
med at kontakte mig på tlf. 6354 0004 

eller maile til just.gitterling@mail.dk 
I den kommende sæson, vil vi satse på 
at starte sejladser først I maj måned og 
det er et stort ønske at kunne sejle hen 
over det meste af sommeren (I feriepe-
rioden) her må vi se hvordan  det går 
med at skaffe hjælpere. 
Bådene, særlig mini 12 M, skal gåes 
efter i sømmene og smårepareres in-
den den nye sæson og vi har bestilt et 
nyt storsejl, da dem vi har er godt slidt 
ned. 
Vi er ved godt mod og tror og håber på 
en rigtig god sæson igen til næste år. 
 
På Mini 12M udvalgets  
Erling Justesen 
 
 

Erling Justesen 

økonomien til at hænge sammen, det 
koster penge at vedligeholde bådene 
med det brug der er. Udover at bådene 
som opstart i 2003 har fået en kraftig 
overhaling, er det lykkedes os med 
sponsor hjælp, nu at have ny spilere til 
bådene.  Derudover er vi glade for at 
bestyrelsen ekstraordinært kunne imø-
dekomme vort behov for nye storsejl 
til bådene, således at vi nu også har 
nyt storsejl til alle bådene. 
 
For at økonomien kan hænge sammen 
siger jeg tak til alle vore sponsorer 
gennem 2003 som har givet  os mulig-
hed for at fortsat med projektet. Lige-

ledes en tak til de klubmedlemmer 
som stiller sig til rådighed og hjælper 
med de arbejdsopgaver som skal lø-
ses. Tak til alle. 
 
Ib Oldrup 
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ÅRSBERETNING  OPTIMISTERNE 

Nu er det så tid til at se tilbage på en 
dejlig sejlersæson 2003. 
Vinterundervisningen startede første 
tirsdag efter vinterferien. 
Vi havde en god tur til Winner Boats. 
Der blev fyldt en bus op med børn og 
forældre, en stor tak til Flemming der 
trods influenza kørte os derud. 
Jeg tror at alle syntes at det var spæn-
dende at se hvordan man laver en opti-
mistjolle. 
For de nye C-sejlere sluttede vi af med 
kæntrings- og svømmeøvelse i Svend-
borg Svømmehal sammen med Svend-
borg Sund Sejlklub. 
Kraftcenter Fyn i Fåborg havde en del 
problemer med is og kom derfor sent i 
gang med vinter/forårstræningen i Fyns-
kredsen. Da vi endelig gav slip på isen 
havde vi nogle gode søndage i Fåborg 
hvor bl. a. det sociale blandt børnene 
blev forstærket. 
I påsken drog 2 familier til Gardasøen 
hvor 4 børn fra klubben havde glæde af 
det fine sejlvejr i år. Det er virkelig en 
god start på sejlersæsonen og kan virke-
lig anbefales til andre familier. 
Herhjemme blev der gjort en stor ind-
sats for at få både følgebåde og klubjol-
ler forårsklargjort. 
Og da kølbådene kom i vandet kunne vi 
endelig blive klar til sæsonstart. 
Tak til Jan C. og Henning Bøgh for en 
stor arbejdsindsats. 
Vi startede med ”ordne jolle dag” hvor 
alle børnene fik tildelt deres jolle, og 
efterfølgende sejlede de nye børn om 
torsdagen, øvede c-sejler fik tilbudet at 
sejle 2 gange om ugen og b- og a-sejler 
2 gange om ugen. 
Hele foråret og forsommeren var godt 
besat af diverse stævner som sejlerne 
var flittige til at deltage i til glæde for 

både dem, deres søskende og ikke 
mindst forældre, som havde nogle dejli-
ge weekender. 
Efter de int. udtagelser i foråret havde vi 
en sejler der kvalificerer sig til Nordisk 
mester i Åbenrå. 
Jeanine og hendes familie havde 10 dej-
lige dage i Åbenrå midt i sommerferien 
hvor Danmark klarede sig rigtigt flot. 
Efter sommerferien fik vi nogle fantasti-
ske måneder med dejligt vejr. 
Vandet var dejligt varmt og det blev 
brugt flittigt til at lave kæntringsøvelser 
og bade i, det er dejligt at se hvordan 
børnene bliver fortrolige med vandet. 
Der blev sejlet tur rundt om Kidholm, til 
Troense på isindkøb, til spejderbroen og 
leget boldleg. 
Sensommeren og efteråret forsatte med 
mange stævner og efter sidste udtagelse 
i Sønderborg i august, hvilket var et 
skønt stævne både for B og A-sejlere og 
ikke mindst søskende og forældre på 
grund af det dejlig varme vejr. Alt i 
mens at børnene lå på vandet og var 
meget seriøse, dasede resten af familier-
ne på stranden hvor visse fik rigeligt 
med sol ik Michaels mor. To sejlere 
kvalificerende sig til Guld DM i Skive 
Godt gået Nicolaj og Jeanine. 
Så kom turen til Kølbådenes Øhavet 
rundt hvor vi traditionen tro stod for is- 
og pølsesalget. Tak til dem som hjalp 
til. Det er faktisk ret så sjovt. 
Sidst i august afholdte vi traditionen tro 
SailXtreme/UNO-X cup i Gambøt. 
Og som sidste år afviklede vi selv begge 
baner. 
En stor tak til alle de sponsorer som 
havde meldt sig på bananen, med at 
støtte dette stævne på den ene eller an-
den måde. 
En stor tak til alle hjælpere, dommer på 
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C-banen Lotte og Bjerne, dommer på A 
og B-banen Michael Nørgaard og Hans 
Knudsen. 
Igen var det dejligt at så mange af vores 
egne sejlere deltog i dette stævne, og det 
var tydeligt at mange af specielt de nye 
sejlere lærte rigtigt meget på sådan en 
weekend. 
Vi fik igen i år ros af de andre klubber 
for håndteringen af C-sejlerne som trods 
lidt for meget vind om søndagen var på 
vandet hvor vi lavede andre former for 
sejlads og lege uden sejl på. 
Det ses tydeligt at det er et stævne der 
tiltrækker mange nye sejlere i alt 31 C-
sejlere, som er glade for de beskyttede 
forhold vi sejler under. 
Årets DM for optimist i Skive blev af-
holdt som et Guld DM for udtaget sejle-
re og et Sølv DM  for nye A-sejlere og 
dem som ikke blev udtaget. 
Dette gjorde at 3 af vores nye A-sejlere 
fik mod på at deltage og de klarede sig 
rigtigt flot. 
I år ville vi prøve noget nyt, vi invitere 
til åbent hus for nye sejlere en torsdag i 
september hvor vejret stadig var dejligt. 
10 børn mødte op og har sejlet hver tors-
dag resten af sæsonen. 
Lørdag den 27. september afholdte vi 
klubmesterskab først for børnene og der-
næst for forældre. Det sidste var som 
sædvanlig utroligt sjovt og underholden-
de og da Christian i år stillede op fik vi 
alle kamp til håret. 
Tak for det kunstneriske indtryk Jan og 
Lars. Til de nye forældre mød endelig op 
og vær med til næste år, det er virkelig 
en vandtur værd. 
Det tror jeg også at børnene syntes og 
som i øvrigt klarede det flot som retfær-
dige dommer. 
Sidst i September måtte vi så se sandhe-
den i øjne, sæson var ved at være slut. 
Jollerne blev rigget af og sat på plads i 
skuret. 
En flok A-sejlere fortsætter med vinter 

træning i SSS her er alle fra Fynskredsen 
samlet. Her står Christian sammen med 
Jonas fra SSS for træningen. 
Tak til Christian for den store indsats 
hele sæsonen igennem du skal vide at vi 
sætter stor pris på det. 
Tak til alle trænere på de forskellige 
hold i år. 
I vinterens løb vil vi prøve en ny form 
for vinterundervisning. 
Det kommer til at foregå i Egely en gang 
om måneden. Alle børnene vil blive 
samlet her store som små. 
Der bliver forskellige aktiviteter for både 
sejlkundskaben og også for det sociale. 
For at få en optimistafdeling til at køre, 
kræver det stor opbakning fra forældre. 
Dette sker bl. a. ved en gruppe forældre 
(forældrerådet) som gør et stort arbejde. 
Vi håber at mange nye forældre har lyst 
til at være med i denne gruppe og på den 
måde blive ved med at forny os. 
Vi håber på en god sæson 2004. 
Husk at samværet, kammeratskabet, le-
gen og ikke mindst glæde ved at sejle og 
være på vandet fortsat vil være det pri-
mære iblandt børnene. 
Der skal være plads til både konkurren-
cebørn, dem som vil hyggesejle og ikke 
mindst forældresejlads. 
 
Tak for denne sæson 

Dorte & Jan Olrik 
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Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyg-
gerhåndværk i hævd,  hvad  enten vi arbejder med 
træ, glasfiber eller aluminium inden for områder-
ne: 
  

 Nybygning og ombygning 
 

     Vedligeholdelse 
 

     Reparation 
 

      Vinteropbevaring 
 
Desuden har vi eget smede– og elektriker- 
værksted. 

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

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

ØRKILD 

Vi har selvfølgelig også:  
 Alle former for køle 
 Ankervægte 
 Trimvægte 
 Udstødningsmanifolde 
 Udlejning af containere 

e-mail:  stoeberiet.oerkild@mail.tele.dk    www.oerkeel.dk 
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og så kom der ellers skred i tingene.  
Thurø Sejlklub havde sidst arrange-
ret 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 stil-
le og roligt begyndte stævnet at for-
me sig- ikke mindst med Peter Røn-
now´s store indsats med udarbejdel-
sen af sejladsbestemmelser og plan-
lægningen 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 banele-
der" så vi begyndte at lede med lys 
og lygte efter en sådan. Det viste sig 
ikke så nemt, da det er en hårdt op-
spændt arbejdsgruppe med stævner 
hen over hele sommeren, så efter at 
have talt med 16 af slagsen fandt jeg 

Berith Grant 
Søndervej 3 Thurø 

Tlf. 62 20 77 62. 
Parkering lige ved døren. 

Din lokale frisør på Thurø 

Thurø Sejlklub blev i vinteren 2002 
kontaktet af formanden for Junior-
bådsklubben 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 Svend-
borg.  
Vi kom således lidt uheldigt fra start 
i planlægningsfasen, men ved båd-
udstillingen i Fredericia mødte jeg 
den konstituerede formand Torben 
Jensen fra klubben. Senere blev jeg 
kontaktet af Kaare Weber fra Skive 

 3 professionelle 
solcentre 

 
 Sol fra kun 25 kr. 
 

 Gode rabatter på 
solkort 

 
 Professionel råd 

og vejledning 
 
 Daglig hovedren-

gøring sikrer 
dig et altid 
rent og hygiej-
nisk solcenter 

 

 S U N -
T A N 

 SOLCENTER 
NYBORGVEJ 4 B 

MØLLERGADE 14 1. Sal 

Som kunde i Sun-Tan 
Solcenter kan du forlange 

den bedste service, kvalitet 
og hygiejne! 

Tlf. 62 22 19 30 

SALG OG SERVICE 
 

Håndværkervænget 6, Tved– 5700 SVENDBORG 

Tlf. 62 22 89 11 
www.leiflarsenmarine.dk 

Spar tid 

og penge 

gør som 

350.000 af 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg    62 21 52 21 
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År 2003 er i år det 20. ende år, der har 
været arrangeret pigesejlads i TSK. Et 
jubilæum vi godt kan være stolte af. 
Vi har vel et af Danmarks største pige-
afdelinger. Der har i årenes løb været 
skiftende forkvinder til at lede piger-
nes sejlads samt oplæring af pigerne i 
stort og småt omkring det at handle en 
båd, samt undervise i godt sømand-
skab. Det startede med Lone i 1983. 
Herefter tog Karin, Vibeke,  Lisa og 
Ellinor over. Undertegnede blev valgt 
ind som forkvinde ved årsmødet 1998. 
 
Som formand har jeg lagt vægt på at 
det skal være sjovt at sejle, men samti-
dig at det også  skal være sikkert. Vi 
forsøger at tage godt fat omkring de 
nye piger, lige som vi med lidt nye 
tiltag fortsat kan fastholde de ”gamle”.  
Jeg mener selv, at det er en af årsager-
ne til, at afdelingen år efter år kan  
mønstre så mange piger.   
 
Vi har i året der er gået fået ca. 10-12 
nye piger, men da medlemstallet er 
stort set det samme som sidste år i pi-
geafdelingen betyder det, at der er 
”gamle” piger, der har valgt ikke at 
sejle pigesejlads i år. Det er en naturlig 
udvikling, som er i en hvilken som 
helst anden sportsgren.  
Vi har her ved årets slutning i pigere-
gi, 84 piger der er tilknyttet afdelin-
gen.  
 
Vi har også i år haft brug for klubbens 
solinger, for at få alle placeret. Vi har i 
år haft et lille uheld i solingerne, vi 
godt kunne have været foruden. Mette 
Ingemann var så uheldig at få brækket 
næsen, da hun fik en bom i hovedet. 

Det var en grim oplevelse, såvel for 
Mette, som for de implicerede piger 
ombord. Det giver stof til eftertanke 
om den allerstørste risiko ved at sejle 
med sejl. Det er uheld, hvor bommen 
er involveret. Det er farligt, ikke blot 
på solinger, men på alle skibstyper. Vi 
beklager selvfølgelig det hændte, og 
opfordrer til endnu mere opmærksom-
hed i forbindelse med bommen under 
sejlads.  
 
Vi kan ikke lave pigesejlads uden 
samtidig at have både mandlige og 
kvindelige skippere, der onsdag efter 
onsdag lægger skibe til, og beredvilligt 
øser ud af deres kendskab til sejlads på 
vandet. 
Uden dem fungerede det slet ikke – 
tak skal i have alle i skipperne. 
 
Vores vintermødet i år var Ann fra 
Svendborg Sejlerskole som beredvil-
ligt fortalte om hvorledes hun og Niels 
tager kursister med i deres 2 både i 
DK, men samtidig også arrangerer 
spændende ture i udlandet. Det er et 
spændende job med mange forskellige 
kursister, der samtidig med en sejlerfe-
rie også bliver i stand til at aflægge 
duelighedsprøve. Nok værd at overve-

Årsberetning Pigerne 
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je at tage et kursus under eksotiske 
himmelstrøg, hvis man skal have sit 
gamle bevis opdateret.       
 
Sejlsæsonen er forløbet efter vores 
plan og vejret har igen været helt i top. 
Vi har som vanligt prøvet at sejle i 
solinger, øvet mand over bord, haft 
slalom-, handicapkap- og  natsejlads, 
og så selvfølgelig har vi haft kapsej-
lads på programmet.  
 
Vores tur ”ud i det blå” blev lidt utra-
ditionel i år. Det blæste simpelthen så 
meget at de 4 tilmeldte både blev eni-
ge om at blive i Gambøt. Det skulle 
dog ikke forhindre os i at få en hygge-
lig aften, der som vanligt sluttede af 
med Irish Coffee.   
 
Vi har haft lidt undervisning i starten 
af sæsonen. I efteråret har vi haft en 
enkelt aften med førstehjælp og sidst 
men ikke mindst en god gennemgang 
af bøjer, fyr og lys i Svendborgsund 
med Mette Hundahl som god undervi-
ser.  Et varieret program, hvor vi har 
været igennem lidt af hvert.  
 
Pigerne har igen i år deltaget aktivt i 
Øhavet Rundt. Her havde bestyrelsen 
den glæde, at der hurtigt var udsolgt 
på bemandingslisten, men belært af 
sidste års manglende varer at sælge, 
samt set i lyset af den lidt ringere til-
slutning til Ø-havet rundt, havde vi i år 
lidt for meget mad og knap den indtje-
ning vi havde forventet.    
 
Her i jubilæumsåret stod vi for arran-
gementet:  Hyæneræs. Det er selvføl-
gelig den begivenhed rent kapsejlads-
mæssigt for pigerne, som vi alle ser 
frem til. Der var lovet svag vind til 
arrangementet, men atter i år snød 

vejrguderne os. Frisk til hård vind på 
dagen og som vanligt var det Folkebå-
dene som brillerer i dette vejr. 
”Hyænepokalen” samt kredsmester-
skabet gik i år til Cruella fra SSS.  
Der var flotte placeringer til både Flo-
ra og Freia i de enkelte løb. Desværre 
for Amok, var det ikke helt så sjovt at 
få at vide, at man havde startet for tid-
ligt, da man troede en sikker første-
plads var hjemme.   
 
Vi havde i for sæsonen annonceret 
med et kursus i Oure for pigerne, men 
af økonomiske årsager blev dette ikke 
til noget. Her i slutningen af året, var 
vi så heldige at få arrangeret en sejler- 
trim- dag med Henrik Meyer samt 3 
andre instruktører på banen. Det var et 
rigtig godt arrangement, som jeg me-
ner, vi bør gentage næste år. Vi skal 
dog blot have dette på banen før som-
merferien evt. helt i starten af vores 
program.  
 
Pigerne kan ikke klare sig uden hjæl-
pere på land. Her stiller Keld og Bent 
troligt op hver onsdag. Jeg tror de ny-
der det, men tak skal i have alligevel. 
De er hårde dommere og viser  os tro-
ligt hvor vi skal hen, krydret med røde 
og grønne flag, alt efter hvilken vej, vi 
skal om bøjerne. 
 
En af pigebestyrelsens mangeårige 
medlemmer, har i år valgt at stoppe i 
bestyrelsen, det er Tine som ud over at 
have været i pigeudvalget også er en 
utrolig god hjælper i Solingudvalget.  
Jeg vil både på pigeudvalget, men og-
så på alle pigers vegne, sige dig tak 
Tine for den store indsats, du har ydet 
i   bestyrelsen gennem mange år.  Jeg 
vil  også takke den øvrige bestyrelse 
for samarbejdet i året, der er gået, og 
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ser frem til et forsat godt samarbejde 
omkring pigerne i TSK. Det har været 
positivt med nye piger i udvalget og 
dermed også nye input i året, der er 
gået.   
 
Som vanligt skal vi også i år have et 
skippermøde – datoen er endnu ikke 
fastsat – Her vil vi gerne at skipperen 
eller en repræsentant fra hver båd, vil 
være til stede. Her vil nye ideer til 
kommende sæson blive hilst velkom-
men. Lige som ris og ros fra sæsonen, 
vil blive vendt.  
 
Sluttelig vil jeg sige tak til alle jer, der 
troligt bakker pigesejladsen op år efter 
år. 
 

 

Ingeborg   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 gaster og en ny på 

vej!! 

 
Grundet pladsmangel se i næste nummer…… 

En landkrabbes søsætning… 
...med konsekvenser. 

Stafetten 
v/ Hanne 
Sørensen  
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G ambøtposten er kommet igennem 
år 2003 uden de helt store genvor-

digheder.  
Vores tiltag sidste år, efter en stor ind-
sats omkring vore annoncer, har båret 
frugt. Vi er blevet mere dus med meto-
derne og bladet som helhed er blevet 
løftet kvalitetsmæssigt, hvilket vi med 
glæde har konstateret at også mange 
medlemmer har bemærket og givet ud-
tryk for. 
Med den stigende billedmængde i høj 
opløsning fra digitalkameraer er vi dog 
ved at nå grænsen for hvad klubbens PC 
kan klare. Vi håber at klubbens budget 
kan klare en udskiftning til noget hurti-
gere grej. 
Grafisk har vi strammet op så bladet 
ikke virker så rodet. Vi prøver at få tek-
sten i to spalter og med en gennemgåen-
de skrifttype - og størrelse. 
I det nye år vil vi tilstræbe lidt mere 
spræl. Små humørtegninger, og udvalge-
nes logoer over tilhørende indlæg, dog 
uden at det går ud over helhedsindtryk-
ket. 
Indholdsmæssigt er det medlemmerne, 
der er med til at bestemme. 
Stafetten kører stadig. Det er dejligt at vi 
med den kommer rundt om forskellige 
medlemmer, der med deres beretninger 
giver at nuanceret billede af  sejlerlivets 
glæder. 
Vi modtager gerne indlæg, det være sig 
turbeskrivelser, ris og ros eller forslag til 
nye tiltag. Det er jer medlemmer, der 
skal være med til at gøre bladet levende, 
og gennem jeres beretninger kan I inspi-
rere andre til at vælge f.eks. feriemål 
m.m. 
Vi har forsøgt at orientere om alle klub-
bens aktiviteter, og heldigvis har vi da 
også enkelte flittige skribenter fra udval-

gene, - ellers gik det slet ikke. At det 
kniber med afleveringsfristerne og at det 
er nødvendigt med en rykker, må vi 
åbenbart finde os i. 
Grundet den nye måde vi fremstiller 
bladet på, og da vi samtidig er et par 
stykker der har tid til bladarbejde om 
dagen, har vi reduceret bladudvalget. 
Bodil Nielsen er tidligt i år stoppet på 
grund af travlhed. Tak fordi du har haft 
stillet dig til rådighed Bodil. 
Vi søgte i Gambøtposten en person der 
kunne tænke sig at skrive om ”Hørt på 
havnen i Gambøt”. Det er derfor med 
glæde at vi kan byde velkommen til 
Bodil Fischer som freelanceskribent 
uden honorar. Skulle der være flere skal 
de være velkomne. 
Jeg vil også gerne sige tak, til vore an-
noncører for deres støtte til bladet og 
håbe at vi også fremover får et godt 
samarbejde om et godt blad, gerne med 
flere farveannoncer. 
På bladudvalgets vegne 
 

Henning Blåby. 

Årsberetning Gambøtposten. 
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S V E N D B O R G 

G U L V B E L Æ G N I N G 
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 

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

HP – MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmandsvej 112 Thurø 
Tlf./Fax 62205522 
 
Åbningstider: 
Mandag til fredag 7.00-19.00 
Lørdag og søndag 7.30-18.00 

… vi har det 
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Et dejligt solrigt sejlår er ved at rinde 
ud og i aktivitetsudvalget kigger vi 
tilbage på følgende arrangementer; 
 
4. februar var der arrangeret Pizzaaften 
i “Egely” og NAVTEAM fra Østre 
Havnevej gav 23 fremmødte sejlere en 
god og interessant aften. 
 
18. marts havde Bent Poulsen arrange-
ret en “Bundmalingsaften” på Thurø 
kro.  
Endnu et godt initiativ. 
 
14. januar blev der lagt hårdt ud med 
klubmesterskabet i Bowling på Ny-
borgvej.  
Mange klubmedlemmer havde taget 
bowlingskoene på og hård var dysten- 
denne gang ikke på vandet- men der-
imod på bowlingbanen. Det blev til en 
fornøjelig aften som gentages næste år 
den 15. januar kl. 18.  
 
13. april havde Henning Blåby arran-
geret en begyndergolftur til Svendborg 
Golfklub i samarbejde med Peter  
Hviid. Der mødte 18 entusiastiske sej-
lere op og efter en øvetur på fairwayen 
blev de sluppet løs på 9- hullers banen. 
En stor succes og glædeligt at der en 
nogle i klubben der gider yde en ekstra 
indsats til stor glæde for andre klub-
medlemmer. Tak for det!. 
 
10. maj lagde vi ud med vores første 
distancesejlads. 
Igen flot stor tilmelding til aftenmat-
cherne og stor  opbakning på baner -
ne både i foråret og i efteråret. Ofte 
var vi over 40 både- fyldt med glade 

gaster hvilket vil sige omkring 120 
sejlere på vandet. Det kan vi godt tilla-
de os at være lidt stolte over! 
28. september havde vi så den sidste 
og afsluttende distancesejlads i flot 
vejr- vi rundede en meget flot sejlsæ-
son af med maner og ved den efterføl-
gende præmieoverrækkelse i “Egely” 
modtog de vindende sejlere deres for-
tjente klapsalver. 
Her er det helt på sin plads og takke 
Inna og Kjeld for deres trofaste indsats
- uden dem kunne vi godt opgive vore 
succesfyldte aftensejladser!. 
 
Efter flere års “ro” kastede Thurø Sejl-
klub sig ud i et “DM”- arrangement 
for Juniorbåden. 
Onsdag den 16. juli lagde 22 Juniorbå-
de til ved vore gæstepladser. I dagene 
efter fulgte gode sejladser og en fanta-
stisk stemning blandt sejlerne og alle 
de frivillige medhjælpere der ydede en 
KÆMPE indsats. Alt i alt en god ople-
velse der har givet mod på kaste sig ud 
i lignende arrangementer fremover. 
Afslutningsvis kan vi konstatere at det 
gav et overskud på ca. 6500 kr. til 
klubben. 
Endnu engang tak til alle hjælperne for 
deres store indsats. 
På et møde i november i Vallensbæk 
Sejlklub mødte jeg en af sejlerne og 
jeg forhørte mig om det gode rygte om 
Thurø havde spredt sig så vi kunne 
forvente mange gæstesejlere til næste 
sommer, hvortil han svarede:” Nej for 
pokker da. Nu har jeg endelig fundet 
en perle- den holder jeg så sandelig for 
mig selv!” 
 

Årsberetning Aktivitetsudvalget 
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23.- 24. august indtraf årets hovedbe-
givenhed- Øhavet rundt. Denne traditi-
onsbundne sejlads som forener alle 
sydfynske sejlere i et af Danmarks 
smukkeste farvande havde trange vil-
kår under Svendborgs jubilæumsdage. 
Det har uden tvivl betydet en “lille” 
nedgang i antallet af tilmeldinger. 
Trods det var der et pænt felt som stak 
til søs, men vejrguderne var desværre 
heller ikke helt med os. Vinden tiltog 
til stiv kuling på bagsiden af Avernakø 
og mange sejlere måtte udgå. Tilbage 
er der dog at konstatere at rigtig man-
ge gennemførte i flot stil og der blev 
udvist rigtig godt sømandskab på alle 
bådene. 
Stemningen på pladsen var i top og der 
var stor søgning til morgenbordet. Alt 
klappede endnu engang takket være 
alle vore frivillige hjælpere. En stor 
tak til alle de trofaste hjælpere der ska-
ber de flotte rammer om vores 
“Øhavet rundt”. 
Vi håber at rigtig mange vil hjælpe os 
med at bibeholde sejladsens status her 
på Sydfyn! 
 
Sidste arrangement i 2003 blev afhol-
delsen af Klassebådsmesterskabet for 
Fyn. 
Dette var et samarbejde med Sejlsport 
Sydfyn. 
Der deltog Folkebåde, H- både, Spæk-
huggere og 806ère.  
Endnu engang var det en stor skare af 
frivillige der fik dette arrangement til 

at lykkedes. Især skal der lyde en stor 
tak til de nye juniorer Nicolaj Runge 
og Camilla Strandberg for deres hjælp 
i følgebådene!. 
Dette arrangement løb af stablen sam-
men med UNO-X cuppen og dagens 
sjove indfald var helt sikkert at alle 
klassebådene blev fyldt med optimist-
sejlere til sidst. Disse overtog alle bå-
denes funktioner og så blev der ellers 
sejlet ræs! 
 
Næste år følger nye aktiviteter som der 
kan læses om andetsteds i dette blad. 
Afslutningsvis vil jeg sige alle Thurø  
Sejlklub´s medlemmer tak for i år og 
tak fordi I bakker så talstærkt op om 
vore arrangementer. 
Uden Jer ingen aktiv klub.......... 
 
På aktivitetsudvalgets vegne 
 

Peter Ovesen 

Thurø sejlklub byder velkommen i klubben 
Til 

 
Conny Rasmussen 
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Det har været et rigtigt godt 
år. Da vi lagde budget sid-
ste år, regnede vi med  at  
hvis vi var heldige vil vi 
være 10 juniorer i løbet af 
2003. Vi er 17 aktive og 2-
3 som vi kan betragte som 
hvilende medlemmer. Det 
er ovenud flot og det kan 
tilskrives dem der er herne-
de, der får andre til at komme med. Rigtig 
godt gået. 
Vi fandt på, at skulle have noget sejlertøj, 
så det var tydeligt at Juniorerne er tilstede i 
havnemiljøet og på vandet. Takket været 
lidt sponsorstøtte, egenbetaling og budget-
tet, er det lykkedes os at få noget rødt sej-
lertøj med logo. Det gør sig godt bemærket 
i og uden for  klubben. Vi var også heldige 
at få 4 telte, da vore primære øvelsesbåde 
(solingerne) ikke lige egner sig til overnat-
ning. Teltene har været afprøvet, da Solin-
gerne var lejet ud til Oure Idrætshøjskole; 
og de fungerede rigtig fint. Vi havde en 
god tur til Lundeborg. 
Vi har i løbet af sommeren næsten haft et 
gennemsnitlig tilgang på 1½ om måneden. 
Det er ok. Det betyder at vi har brugt alle 4 
solinger en meget stor del af året, ligesom  
aktiviteten er øget  fra sejlads om torsda-
gen til at vi også sejler om tirsdagen. Sej-
ladsen har primært været lagt som øvelses-
sejlads uden fokus på kapsejlads. Men det 
betød alligevel at 2 besætninger stillede op 
til åbent klubmesterskab og for en stor dels 
vedkommende var spilersejlads en 1. 
gangs ”nydelse”. Men det gik rigtig godt 
og alle havde en god dag med masser af 
sved på panden. Til næste år kommer vi 
helt frem. Men også jolle har vi fået gang 
i. 2 besætninger har prøvet den lejede Ho-
bie 405 og det har der i hvert fald været 
meget grin og arbejde af. De mange kænt-
ringer har ikke været forgæves. 
Men al denne aktivitet giver jo nogle tan-
ker. Desværre er solingerne jo noget ska-

det efter udlejning og det 
kan nu godt give den tanke, 
om ikke aktivet for klub-
ben er så stort, at det er for 
dyrekøbt at få solingerne 
slidt så hårdt, når rigtig 
mange medlemmer har stor 
glæde af sejladsen. Det 
kunne jo også være dejligt 
at have solingerne hjemme 

i sommerferien til klubbrug, når nu vi får 
mange førere til sommer. For den forgang-
ne vinter havde vi undervisning i sømand-
skab og navigation, og ca. halvdelen af 
juniorerne går til duelighedsbevis i år. 
Der er selvfølgelig planer for næste år. Vi 
skal have flere ture og have 2 sejladsdage 
om ugen. Nogen vil gerne lære noget kap-
sejlads og spilertræning og diplomer bliver 
udbygget. Vi skal hjælpe mere til med 
vedligeholdet af skibene. Undervisningen 
bliver både til duelighedsbevis, sømand-
skab og sikkerhed.. Derfor er der etableret 
4 underudvalg. 1 sponsorudvalg der skal 
forsøge at finde penge til de ting, vi gerne 
vil. 1 Materieludvalg, der skal sørge for, at 
vi alle hjælper til med at bådene er i orden. 
1 sejladsudvalg, der skal planlægge ture og 
sejlads til sommer. 1 undervisningsudvalg, 
der skal planlægge vinterundervisningen 
og sammen med sejladsudvalget gennem-
føre diplomkurserne 
Alt i alt et godt år, der forventeligt bliver 
endnu bedre til næste år. Tak til de voksne, 
der har trukket godt med og tak til alle jer 
juniorer, der har gjort det fornøjeligt at 
have med at gøre. Så få endelig fat i nogle 
flere. Det bliver det kun sjovere af. 

John 

Årsberetning for juniorafdelingen 
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I uge 38 havde vi på Vejstrup Ung-
domsskole alternativ uge. Man kunne 

vælge sig ind på nogle forskellige hold 
og aktiviteter. Vi var en gruppe på 24 
unge der valgte, at vi gerne ville ud og 
sejle. Der var mange andre der også 
gerne ville have været ud og sejle, men 
da vi skulle cykle 24 km om dagen til 
Thurø, for at komme til vandet, var der 
mange der valgte det fra. 
Men som sagt var vi 24 der gerne ville 
cykle de kilometer for at sejle. Der var 
mange der havde prøvet at sejle før, 
men der var også en del der ikke havde 
prøvet det. Det blev mandag morgen og 
vi skulle til at køre til Gambøt lystbå-
dehavn. Båden vi skulle sejle i hedder 
en Soling. Vi havde lejet fire af de bå-
de. Så vi blev nødt til at dele os i to 
hold, så der var tre unge i hver båd plus 
en lærer.  
Vi havde kun tre lærer med så vi havde 
nogle mænd til at hjælpe os i løbet af 
ugen, hvilket var rigtig dejligt.  
 
Personligt fik jeg kun snakket med den 
ene, da jeg havde ham med i den båd 

jeg var i. Det var en mand der hedder 
Hans, som er gået på pension, så han 
havde tid til at hjælpe os. Han er en 
meget dygtig sejler. Hans har lært mig 
en masse i løbet af ugen. Vi har haft 
mange sjove episoder i ugens løb. Der 
var bl.a. en lærer der sejlede på grund 
med en båd og måtte hoppe i vandet. 
Vi havde kapsejlads og fangede krabbe. 
Der var både der sejlede ind i hinanden 
og jeg kunne blive ved, men alt sam-
men kan vi kun grine af. Vi har ikke 
kun været ude og sejle, for som sagt 
var vi delt op i to hold. Når det ene 
hold var ude at sejle, så var det andet 
hold oppe og have teori, eller det vil 
sige, at vi havde ikke så meget teori 
som vi nok burde, men vi havde det 
sjovt og vi lærte da også en hel masse.  

Det har været spændende at lære, hvor-
dan man sejler, hvem der har vigepligt, 
hvad for en vej man skal om bøjer og 
hvad det er for nogle bøjer.    I uge 38 
havde alle der var ude at sejle en kanon 
uge ikke mindst lærerne, de blev som 
små børn igen. Det var rart at prøve at 
være sammen med dem en hel uge, 
hvor det ikke handlede om skole. Det 

 Vejstrup Ungdomsskole på besøg i  
Thurø Sejlklubben 
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var sjovt at prøve 
noget andet med 
dem, og de var gode 
til at sørge for at vi 
havde det godt. Vi 
unge havde en rigtig 
god uge. Både lærere 
og vi er glade for, at 
de folk der har hjul-
pet os i løbet af 
ugen, har kunnet og 
har haft lyst. Det har 
været en uge vi vil 
snakke om i lang tid. 
Vi har fået cyklet en 
del, men det glem-
mer man, når man 
kommer ud på van-
det. Det har været 
det hele værd. Denne 
uge har givet os alle 
en god oplevelse. 
Der er mange af os, 
der helt klart gerne 
vil ud at sejle en an-
den gang igen. Det 
er en god måde at 

komme væk fra den travle 
hverdag på, for på havet 
afhænger alt af, hvordan 
vejret det er. Når man er 
på havet, kombineres na-
turens kræfter med den ro, 
som samtidig er så fasci-
nerende.  
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Hytterne i Gambøt får hvert år  en lille 
grandekoration, det er Leif Henning
( han har den første fiskerhytte på vej 
hen imod værftet) der bare hænger 
dem op. Jeg har nu hørt det er hans 
mor som laver dem, det er med til at 
gøre det hyggeligt at gå en tur i Gam-
bøt om vinteren, hvor livet er  et helt 
andet end om sommeren, der er f.eks. 
højvande og  lavvande, i ugen før jul 
var vandet så højt i Gambøt at den 
bundprop som Bjarne havde fjernet for 
at vandet kan løbe ud af jollen, nu vir-
kede modsat og vandet løb ind i stedet 
for. Vandet nåede næsten helt op til 
Knud Krabbes hytte. Det er flere år 
siden vi husker det var så højt oppe. 
 
Der bliver fanget fisk, Jørgen Krabbe 
fangede en pigwar på 4,5  kg. Det er en 
meget sjælden fangst i vore farvande, 
det var samtaleemne blandt fiskerne en 
tid. 
 
Et andet emne var: hvor ligger Thurø-
sund, det var  der  ikke mange der  
vidste, og det står ikke i vores moderne 
søkort, det bedste bud var stykket fra 
røgeriet til drejs odde, altså det stykke 
af Thurø der vender mod vest. Er der 
andre der er enige heri?? 
 
I dag er der tomt når vi kikker ind i 
Thurøbund, ja selvfølgelig, det er jo 
januar, men i gamle dage kunne der 
ligge op til 150 skibe. De var så godt 
som alle bygget på Thurø, her lå de i 
de værste vintermåneder og blev efter-
set inden de igen om foråret sejlede ud 
på de store have for at sejle penge 

hjem til Thurø  (læst i  bogen ”historier 
om Thurø”). Det er meget spændende 
at læse om Gambøt, der også var et 
meget livligt sted for 60-70 år siden. 
 

Bodil 

Hørt på havnen !! 
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