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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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På denne årstid, hvor vejret stadig er 
lidt surt, og hvor vi længes mod som-
mer og fritidssysler på og ved vandet, 
er bådudstilling en måde at dulme ab-
stinenserne og samtidig få indblik i, 
hvad der rører sig af nyheder på båd- 
og bådudstyrsfronten. Årets udstilling i 
Bella Center blev da også brugt på 
denne måde. Jeg mødte i hvert fald 
adskillige medlemmer på udstillingen. 
Yderligere en årsag til at jeg og især 
ledelsen af optimistafdelingen var dra-
get til Bella var, at det var sivet til os, 
at Danboat "Søsportens Branchefor-
ening" havde besluttet at udlodde 2 
optimistjoller. Den ene skulle gå til 
vinderen af en sejladsserie, som blev 
sejlet i udstillingens stor bassin ugen 
igennem, og den anden skulle gå til en 
sejlklub, der gør en aktiv indsats for at 
få børn og unges øjne op for sejlspor-
tens glæder. Dansk Sejlunion, ung-
domssektoren havde peget på Thurø 
Sejlklub som en klub, der opfyldte 
dette krav. Endnu et resultat af den 
store indsats, som gøres af ledere og 
forældre i optimist og juniorafdelinger-
ne. Ved udstillingens officielle åbning 
modtog optimistafdelingens formand 
Dorte Olrik derfor på klubbens vegne 
en komplet optimistjolle overrakt af 
formanden for brancheforeningen og 
overværet af kulturministeren. Samme 
minister viste senere, noget favoriseret 
af bassinets vindmaskiner, at han i op-
timistjolle ved den lejlighed var hurti-
gere end Jesper Bank.  
For de, som ikke havde mulighed for 
at være til stede, kan oplyses at TSK`s 
generalforsamlingen forløb i god ro og 
orden. Der var ikke fremkommet for-

slag fra medlem-
merne, og der blev 
ikke stillet alvorlige 
spørgsmålstegn til 
økonomien. Kasse-
reren havde da også 
anstrengt sig. Ikke sådan at forstå at 
han havde pyntet på tallene, men præ-
sentation af regnskab og budget skete 
på flot og illustrativ måde ved at talle-
ne blev præsenteret på storskærm led-
saget af opkvikkende billeder og lyd. 
Dansk Sejlunions Fynskreds har af-
holdt generalforsamling. Fynskredsen 
består af 24 sejlklubber på syd- og øst-
fyn. Vi bidrager med 3 kr. pr. medlem 
til kredsens aktiviteter, som primært er 
uddannelse, arrangementer og kreds-
mesterskaber. Arrangementet med Je-
sper Bank 26. februar er et eksempel 
på kredsens arrangementer. Kredsen 
udbyder i år kursus for kapsejladsmed-
hjælpere og kapsejladsledere samt re-
gelkursus. Det er meget ønskeligt at 
kapsejladsinteresserede medlemmer vil 
overveje at melde sig til uddannelse, 
da vi ellers snart får problemer med at 
skaffe kvalificerede folk, når vi skal 
arrangere kapsejladser. Det gælder for 
sejladser i såvel optimistafdelingens, 
juniorafdelingens som aktivitetsudval-
gets regi. 

 Carsten 
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Marts. 
 
7.   Svømmehallen er åben for TSK   15.00-17.00 

8.   Tilmelding sejltrim          se Nr. 1 side 9  

10.   Sejltrim    Kl. 19.00  se Nr. 1  side 9 

21.   Svømmehallen er åben for TSK   15.00-17.00 

23.   Carioca`s rejse til Vest-Afrika   se side 5 

25.   Vintermøde pigerne    Egely Kl. 19.00 

 
April. 
 
3.   Tilmelding pigesejlads      se side 11 

17.    Søsætning     Gambøt kl. 08.00 

18.   Standerhejsning    Gambøt kl. 15.00 

18.   Tilmelding aftensejlads.   Lars løvschall 

21.   Opstart nye piger    Egely kl. 19.00 

28.   Fordelingsmøde piger 

 
Maj.  
 
1.   Start aftensejlads    Distancesejlads 

5.   Start pigesejlads 

28.-31.  Pinsetur.   

 
 
 
 

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. April 
 
Indlæg afleveres til  

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



5 

 

Carioca er en 28 fods rundspantet stålbåd fra 1967. Turen gik ned langs Europas 
kyst, til Vestafrika, Brasilien og Amazonas, gennem Caribien til Mellemamerika 
og hjem over den kolde Nordatlant. 
Vi havde kun søkort op til Thyborøn da vi startede, men efterhånden kom vi til 
fjerne egne. Det blev til 16.000 sømil-pure eventyr og 2 års rejse på havet. 
 

Vores rejse har bragt os rundt til uciviliserede egne mange gange langt fra de 
traditionelle sejlruter i verden. Vi vil således fortælle om mødet med stammefolk 
i Vestafrika, om de sære luner hos indianerne i Amazonas, om det glade Caribi-
en og selvfølgelig sejlads på det store hav. Vi prøver at forklare hvordan man 
finder sig til rette med det man har. Samtidig handler det om, hvordan det kunne 
lade sig gøre at vi som unge mennesker satte drømmen til virkelighed. 
Vores båd var meget enkel og lille uden stor teknik. 
Således fortæller Niels Sparboom kort om turen med Carioca. 
 

Du kan få den fulde beretning om turen ved at møde op i “Egely” 

Tirsdag d. 23. marts kl. 19.00. 
 
I pausen under foredraget vil der være mulighed for at nyde en frisk pizza ledsa-
get af temp. rødvin eller en kælderkold øl eller vand. 
Gå ikke glip af denne aften. (Gratis adgang)  Fortæring for egen regning. 
 
 
 
Søndag den 18. April slår vi dørene op for den nye sæson med standerhejsning. 

Mød op og vær med når formanden byder velkommen og sætter standeren. 
 
Klubben er som sædvanlig vært med en lille forfriskning ved ”Marens løb.” 
 
Med håbet om en god sæson hilsen Bestyrelsen. 

Standerhejsning 

Carioca`s rejse 
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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 skete det endelig, torsdag den 26. 
februar tog vi fat på en ny sæson. 
Det var dejligt at se mange børn møde 
op. De store børn går en sæson i møde 
med Kristian Wikkelsøe ved roret.  
Der er lagt op til seriøs træning med 
både fysisk og teoretisk undervisning 
og de starter allerede med at sejle i 
Kraft Center Fyn i Fåborg søndag den 
29. februar. 
Hos mellemgruppen var det dejligt at 
se hvor de glædede sig til at komme i 
gang. De var ivrige med spørgsmål og 
svar i undervisningen hos Vagn og 
Jan. 
Ikke mindst var det skønt at se 17 nye 
dejlige forventningsfulde børn hos 
Lotte og Dorte. 
Vi nyder at være i Egely i år under 
vores vinterundervisning og alle be-
tragter vores flotte nye gulv og ikke 
mindst kompasset.   
Der er vinterundervisning følgende 
aftener: 26/2, 11/3, 18/3, 18/3, 1/4, 
15/4 og 29/4. 
Udlevering og klargøring af klubjoller 
er lørdag den 1. maj. 
Lørdag den 21. februar havde familie 
Krat og  familien Olrik den store for-

nøjelse at være i Bella Centret hvor vi 
fik overrakt en helt ny Opti-X opti-
mistjolle af Danboat ”Søsportens 
Brancheforening” ved den officielle 
åbning. Jeg vil gerne citere formand 
Jan Hansen: Danboat ”Søsportens 
Brancheforening” har hermed den 
store fornøjelse at overrække Thurø 
Sejlklub denne Opti-X optimistjolle 
som påskønnelse for klubbens store 
arbejde for at få ungdommen ud at 
sejle. Håber jollen vil blive flittigt 
brugt i dette fortsatte arbejde med 
de unge sejlere.  
Derefter var der overrækkelse af opti-
mistjollen med den samlede danske 
maritime presse. 
En stor tak til Danboaat 

”Søsportens Brancheforening”. 
 
På gensyn i den kommende sejler sæ-
son. 

Dorte Olrik 
 
  
 
 
 

OPTIMISTERNE 
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En vinter er nu ved at være forbi og 
vintermødet på plads, skippermøde 
afholdt og pigebestyrelsen godt i gang 
med at arbejde på dette års program. 
Så er det spændende at se hvor mange 
piger der i år melder til. Tilmeldings-
blanketten er i denne Gambøtpost, 
men kan også findes på nettet. Tilmel-
dingsfristen er 3. april. Husk dette – 
det er nemmere at være placeret fra 
start end komme halsende bagefter.  
 
De 2 sidste års opstarter har været me-
get kaotiske efter bestyrelsens mening. 
Dette vil vi prøve at gøre bedre i år. 
De nye piger er ”smidt” ind på bådene 
og bortset fra den meget lille introduk-
tion til vores fordelingsaftener, har det 
været pigeskipperne ombord, der har 
taget over. Vi ved at det kan være 
svært at starte i en ny klub – lutter nye 
ansigter og meget at lære det kan godt 
forvirre nye pigesejlere. Vi har derfor 
valgt at lave en introduktionsaften for 
nye piger, samt for de piger der starte-
de sidste år. Det bliver 
 
Onsdag d. 21. april kl. 19,00 i Egely 
 
På dette møde vil vi fortælle om klub-
ben, pigernes medlemskab som et 
fuldgyldigt medlem af sejlklubben 
samt udlevere mapper til de helt nye 
piger. De piger, der deltager fra sidste 
år skal huske deres Pigemappe. Vi vil 
gennemgå mapperne, så i ved hvor i 
kan finde svar på evt. spørgsmål om 
løst og fast i relation til pigeafdelingen 
og klubben i øvrigt. 
Vi vil også fortælle lidt om vores So-
linger, der bliver brugt i pigeregi. Sid-
ste år havde vi et lille uheld i en af 

solingerne, hvilket har givet stof til 
eftertanke om, hvordan dette kan gøres 
bedre. Vi har valgt at hver soling i år 
skal have en såkaldt ”Moderbåd”. En 
større båd der sørger for at i kommer 
godt ud af havnen, og i øvrigt også 
sørger for at i kommer vel ind igen. Vi 
vil lægge utrolig megen energi i at få 
det til at lykkes, og i den forbindelse 
vil vi gerne udbede os hjælp de første 
par onsdage vi skal ud. Ligeledes har 
vi talt om en lørdagstræning, men det-
te kan ført tilrettelægges, når vi ved 
hvem der skal sejle Soling. 
 
Er der nogle erfarne personer, der 
vil være os behjælpelig de første par 
onsdage i maj mdr. skal i henvende 
jer til undertegnede, så vi kan få 
startet godt op.  
 
Sluttelig vil jeg også eftersøge både/
skippere til vore piger. En eller to af 
de både, der tidligere har lagt båd til er 
forhindret i år. Dette skulle give plads 
til nye. Jeg vil gerne opfordre til, at i 
melder jer hurtigst muligt, så vi kan 
kalkulere med din båd i år, når vi skal 
fordele pigerne. 
 
Til slut vil jeg gerne sige VEL MØDT 
og få nu den tilmelding sendt rettidigt. 

Ingeborg 

Sæson start pigeafdelingen 
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Selv om vinteren nu er ved at gå på hæld og forårets piblen og 
solens dejlige varme er ved at være over os, har vi ikke glemt 
vores vintermøde. Mange forskellige ting har været oppe at 
vende om hvad vi nu skulle finde på i år. Skulle det være før-
stehjælp – skulle det være kapsejladsregler ? 
Nej sagde pigebestyrelsen, vi skal have et løft og lidt fortæl-
linger om hvad der forgår ude i den vide verden og hvordan 
man på andre måder kan udforske verden omkring os til søs. 
Valget er endt på en fortælling om det at være skipper på et 
utrolig lækkert skib:  
      Eye of the 
wind  

Eye of the wind har overvintret i Faaborg Havn og har 
fået renoveret lidt hist og pist. Ejer af skibet er Ole Jo-
hansen og ombord finder vi kaptajnen og hans kone  
Svend Friis-Hansen og Gitte Boeg. Svend og Gitte har 
boet i skibet i vinter og glæder sig nu til at få sejl på ma-
sterne og komme derudaf. Svend og Gitte har sejlet på 
Eye of the wind siden 2001 og har med ejeren samt beta-
lende gaster sejlet rundt er mange steder. Dette vil Svend 
og Gitte komme at fortælle noget om. 
 

Svend er som mange før ham startet helt fra bunden i en optimistjolle og har sidst haft 
”Havet” som eget skib. Dette er dog solgt til fordel for denne nye måde at tilbringe sit 
arbejdsliv på. Et arbejdsliv hvor man forener sin fritidsinteresse med sin hobby. Hvad 
kan man forlange mere?  
 
Før sommerferien i år er det tanken at sejle i det nordiske med flere togter mod Norge, 
Sverige og endog til  St. Petersborg langs med den baltiske kyst for efter sommeren at 
lægge turen vestsover. En spændende måde at arbejde på.  
 
Alt er dog ikke lutter lagkage at arbejde sådan. Man er PÅ hele tiden med gæster om-
bord, der har krav på et godt ophold i den tid man er ombord. Svend og Gitte samt 2 
faste gaster udgør den faste besætning, men det er også meningen at man skal arbejde 
med som gæst på skibet. Alt dette vil Svend og Gitte fortælle mere om d. 25/3-04.  
 
Efter Svend og Gittes fortælling vil der være  
ost/pølse og rødvin som vi plejer til vinter- 
mødet. Mød op og bliv inspireret til en an- 
derledes måde at arbejde på, måske får man  
også lyst til selv at påmønstre dette  
smukke skib???  

Ingeborg  
 

Pigernes vintermøde 25. marts kl. 19,00 



10 



11 

Skal  du  sejle  Pigesejlads  i  år  ? 

................................................................……………………. 
 

Alle Pigesejlere  
- nye såvel som gamle - indbydes hermed til fordelingsmøde 

  den 28. april kl. 19 - i Egely 
 
Da fordelingen på bådene skal være klar inden mødet bedes du udfylde 
nedenstående slip og aflevere den  

senest den 3. april 
 til Jette Raabjerg Hansen  Latyrusvænget 78, 5700 Svendborg 

   
Vel mødt - Pigesejlerudvalget  

Ingeborg, Janice, Annie, Ulla, Jette, Helle 
        
 
Navn...........................................................................….Fødselsår..........
……… 
 
Adresse............................................................................ Tele-
fon.......................... 
 
Skal sejle Pigesejlads i år og jeg er : 
 
Skipper på (bådens navn og type)................................................................ 
 Jeg har plads til .......... gaster - foruden mig selv 
 Jeg har en aftale med følgende ga-
ster............................................ 
 .......................................................................................................
.. 
 
Gast Jeg vil gerne gaste på (båd/bådtype/-
størrelse..)............................ 
 Jeg har allerede aftale med (skipper/
båd)...................................... 
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Søsætning. 
Nu er det forår / snart påske , så skal du igen til at tænke på båden som står og 
venter på dig nede ved Gambøt. Så fat pensler og pudseklude nu, så den er klar 
til søsætning 

 

Lørdag d. 17. april.  
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal 
vente. 
 
Og husk så, at stativer skal fjernes, eller stilles til side hurtigst muligt. Når kra-
nen er kørt skal vi hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan 
aflevere en pæn plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at 
tage masterne frem.  
Alle master skal være ude af  masteskuret senest lørdag eftermiddag den 24. 

april så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen! 
 
Til efteråret vil optagningen blive den 23. oktober. 
 
Bundmaling 
Husk hvis du skal have din bundmaling af din båd, at gøre det på en sikker  og 

miljørigtig måde. Det er noget med at pladsen under båden dækkes 
forsvarligt af, så man kan fjerne det afskrab der vil komme. Der skal 
også bruges skraber og sliber med støvsuger. Du kan læse meget mere 
om hvordan på Miljøstyrelsens hjemmeside www.fjernbundmaling.dk  
Vi har i udvalget overvejet om vi skulle købe skraber, sliber og støvsu-
ger, men da der er under 30 både på pladsen har vi valgt at det er den 
enkelte bådejers eget ansvar, at gøre arbejdet forsvarligt.   

 
Broudvalget. 
  
 
 

 
 

28. – 31. maj  

Der bliver arbejdet hårdt på at tilrettelægge årets tur. 
Turen går helt sikkert til et sted, I har været før, men det behøver den jo ikke blive dårli-
gere af, så reserver allerede nu pinsen til en afslappende, afstressende og  afslørende tur. 
Læs mere i næste nummer af Gambøt Posten. 
 
Hilsen fra:     Kirsten og Mogens,  Hanne og Just,  Kirsten og Allan. 
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Nyt tiltag i den sydfynske sejlerverden… 

SejlerLigaSydfyn2004 
SejlsportSydfyn introducerer en sejladsserie i samarbejde med de sydfynske sejlklubber. 

Facts og formål: 
Hvad er SejlerLigaSydfyn2004? 
SejlerLigaSydfyn2004 er en sejladsserie bestående af udvalgte kapsejladser i det sydfyn-
ske område. 

Hvem arrangerer? 
SejlerLigaSydfyn2004 arrangeres af SejlsportSydfyn i samarbejde med 5 sydfynske sejl-

klubber. 
Formålet er at… 

…  stimulere interessen for kapsejlads og øge deltagelsen i kapsejladser i det sydfynske 
område. 

…  støtte eksisterende kapsejladser i området, og ved at introducere denne serie, give 
fornyet opmærksomhed omkring de allerede etablerede kapsejladser.  

…  alle bådtyper målt til DH skal kunne deltage.  
…  styrke sammenholdet blandt sejlklubber i det sydfynske. 

 
Alle både med gyldigt DS Certifikat kan deltage i SejlerLigaSydfyn2004. Der er ingen 
tilmelding eller startgebyr. Alle både der deltager i de sejladser, der indgår i det pågæl-
dende års valgte ligasejladser, deltager i SejlerLigaSydfyn2004. 
 
SejlerLigaSydfyn2004 består af kapsejladserne Tåsinge Rundt / Svendborg Sunds Sejl-
klub - Østersø Regatta / Svendborg Amatørsejlklub - Øhavet Rundt  / Thurø Sejl-
klub - Skar-Drej Rundt / Ballen Sejlklub. 
 
Bådene deles i 4 grupper efter DH måletal, med undtagelse af Nordisk Folkebåde: 
Gruppe 1: Nordiske Folkebåde 
Gruppe 2: Over 640.1 inklusiv 640.1 
Gruppe 3: 640.0 til og med 602.1 
Gruppe 4: Under 602.0 inklusiv 602.0 
  
SejlsportSydfyn er ansvarlig for indsamling, opdatering og offentliggørelse af resultater, 
og det er tanken at oprette SejlsportSydfyn’s egen hjemmeside. Kun de 3 bedste sejlads-
scorer tæller i det samlede resultat for 2004. For yderligere info, se statutter for SejlerLi-
gaSydfyn2004. 

 
Gruppepræmier overrækkes til 1. – 2. pladsen i hver gruppe. Lodtrækningspræ-
mier udloddes blandt de deltagere i SejlerLigaSydfyn2004, der har fuldført 
mindst 2 af de udvalgte sejladser, og deltager med min. en repræsentant i præ-
mieoverrækkelsen. 
 
Præmieuddeling skal være en sejlerfest i efteråret i det år SejlerLigaSydfyn2004 bliver 
sejlet.  
 
Flere oplysninger på tlf. 6222-0117 eller E-mail: L.Braestrup@post.tele.dk 
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Tømrer - Snedker 

Alt i reparationer og vedligeholdelse 
Uforpligtigende tilbud - Kommer overalt 

Tlf. 40 33 30 43 

M
a
rt

in
 

North Sails 

Fyn v. Sejlmager Niels Christiansen 

Huusomsvej 12, 5700 Svendborg 

Tlf:     6222  8995 

Fax:   6222 1495 

Mail: northsailsfyn@dk.northsails.com 

 
Service og salg af kvalitetssejl til alle 

Behov.. Kontakt din lokale sejlmager. 
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Gæster skriver ….. 

 
3-6.7  Es war wieder ein schöner Aufenhalt in Thurø.  Tak  Prima Hamburg 
7.7  Med tak for et rart ophold Loni Norsminde 
11.7 Alt er bare fint. Tak for denne gang. I er godt nok billige Boca Kalvehave 
 
15.7 Es war wie immer sehr schöen! Amico Gelting 
21.7 Tack for en trevlig hamn. Gästvänlig og fina duscher Borgila Varberg 
 
24.7 Tak, fordi at i har så dejlige faciliteter og en dejlig lille havn. Af alle ste-
 der vi har været på vores tur rundt er netop jeres lille bådelaug altid det 
 bedste at komme til. I kan roligt være stolte af dette sted.  Fam. Johansen   
26.7 Tak for dejlig grillplads, bad og udsigt. Friti II Hou 
 
28.7 Hier war es wieder sehr erholsam! Hamburg 
 
1.8 Wielen Dank für Eure Gastfreundschaft.  Orth a. Fehmern 
 
6.8 Tak for en hyggelig overnatning. Det var første gang vi var her, men be-
 stemt ikke sidste. Et dejligt sommerminde til bådens logbog. De bedste 
 sejlerhilsner Kitte og Helge. 
 
 
7.8 Tak for lån af en smuk naturhavn. Pristella Sverige 
20.8 Es ist immer wieder schön hier Windrose Flenb. 
28.8 Vielen Dank-bis zum nächsten Jahr! Extreme Kiel 
 
15.10 Endnu engang en fantastisk overnatning i Jeres dejlige havn. Tusind tak 
 for lån af køkkenstuen. Det er et utroligt dejligt og rent klubhus I har fået-
 det er en fornøjelse at besøge jer. I kan med god samvittighed hæve hav-
 nelejen    Havøsen Kerteminde. 
 
P.S. Måske en stærkere elpære i handikaptoilettet              Pollux Stubbekøbing. 
 
Vi er to voksne , der har slået vores tæer på vandhanerne ved slæbestedet. Er det 
ikke en god ide, at sætte en kulørt spand over, der kan advare i tusmørke.!!?? 
 
NB. Der mangler toiletpapir på begge toiletter i gangen!!              Labu Nyborg 
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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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Thurøsund………. 
 
Ja, hvor ligger Thurøsund?   Sådan spurgte Bodil ”Hørt på havnen” i sidste num-
mer af Gambøtposten. 
Det har fået Anders Østergård op af stolen, og han har sendt os dette indlæg. 
 
Jeg er ikke enig i at Thurøsund begrænser sig til det stykke der vender mod vest 
- stykket fra Røgeriet til Drejsodde - selvom det kunne se sådan ud på kommu-
nekortet over Svendborg Kommune. 
 
Ifølge Nyt færdselskort fra Geodætisk institut dateret 1960 et det angivet, at 
Turö Sund begynder ved indløbet ved Grasten. Endvidere begynder Skaarupör 
Sund ved Øgavl. 
Svendborgsund må følgelig ophøre / begynde hvor Skaarupör Sund og Turö 

Sund løber sammen ved Svendborgsund Marina. Dette synes også mere logisk 
end noget anden forklaring, blot beklageligt at det ikke er anført i moderne sø-
kort. 

Anders C. Østergård 
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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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Sæsonen 2004 står for døren. 
  

Så er det nu. Tiden er inde til at få tilmeldt dit skib til aftenkapsejladserne. 
Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal. 
Aftensejlads-banen, se banekor t. 
Lørdag den 1. maj, sejles der  en distance-sejlads.  
Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00. 
Søndag den 26. september sejles der  igen en distance-sejlads, med skipper-
møde kl. 09:00 og  
1. start er  kl. 10:00. 
Afslutning med præmieuddeling sker søndag den 26. september kl. 16:00 i Egely 
efter sidste sejlads. 
Gebyret for alle sejladser er kun 100,- kr, som skal indbetales sammen med 
tilmeldingen senest den 18. april til Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, 5700  
Svendborg, eller  i postkassen til gæsteleje i havnehuset. 
 
Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten. 
 
For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt 
startgebyr. 
Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i TSK’s 
klubhus ”Egely”.    
 
SEJLADSDATOER. 
Forår...:  1/5 - 3/5 - 10/5 - 17/5 - 24/5 - 7/6 - 14/6 - 21/6  
Sommerferie i juli.  
Efterår.:  9/8 - 16/8 - 23/8 - 30/8 - 6/9 - 13/9 - 20/9 – 26/9  
 
16 sejladser, hvoraf 3 ikke medregnes. 
 
Distance sejlads den 1/5 og den 26/9. 
 
AFTENSEJLADS-BANEN. 
Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. 
 
Mærke 1 - udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 
41’ 80 Ø - 55’ 1’ 75 N) 
Mærke 2 - Revbøjen (sydmærke). 
Mærke 3 - Stenodden (østmærke). 
Mærke 4 - udlagt ved Dyrehave (Tåsinge).   (10’ 40’ 00 Ø - 55’ 00’ 70 N) 
Det grønne mærke ved Grønneodde  
Ud:       skal altid holdes om bagbord. 
Hjem:  skal altid holdes om styrbord.  

Aftensejlads 
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Østmærket på Middelgrund  
Ud:   hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord. 
         hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord. 
 
Hjem: hvis sidste mærke er  1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord. 
         hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord. 
 
DOMMERSTADE:  
Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start 
vil banen blive angivet med tallene 1 - 2 - 3 - 4, således at mærkerne rundes i 
samme rækkefølge som tallene er anbragt - regnet fra oven og ned. 
 
START- OG MÅLLINIE:  
Mellem dampskibsbroen og udlagt mærke. I særlige tilfælde kan måltagning 
finde sted ved østmærke på Middelgrund eller det grønne mærke ved Grønneod-
de. 
 
OPMÆRKSOMHEDSSIGNAL:  
Afgives kl. 18.53 (Efter 1/9 kl. 18.23). 
 
VARSELSSIGNAL:   
Afgives kl. 18.54 (Efter 1/9 kl. 18.24). Der sættes samtidig grønt/rødt flag, der 
angiver, hvordan de nummererede mærker skal omsejles. 
 
KLARSIGNAL:  
For første start kl. 18.55 (Efter 1/9 kl. 18.25). 
Samtidig med klarsignal til første start hejses talstander 1. 
Herefter må ingen både være på banesiden af startlinien eller dennes for-
længelse. 
Ved overtrædelse tillægges 10 min. sejltid. 
For klarsignal for anden start hejses talstander 2 og talstander 1 nedhales. o.s.v. 
 
STARTERNE: 
1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, o.s.v. 
Fra 1. september går  1. star t kl. 18.30, 2. star t kl. 18.35, 3. star t kl. 18.40, 
o.s.v. 
 
LØBSINDDELING: 
Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 18. 
 
FOR TIDLIG START:  
Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende skal omstarte. Undlades om-
start tillægges 10 min. sejltid. 
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 Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere 

      

 Trimdag 15. maj SSS Rantzausminde Klassebåde 

      

 Tåsinge  16. maj SSS Rantzausminde DH 2002 

 Rundt     

 Østersø 12-13. juni Sva Start fra DH 2002 

 Regatta 2004   Rantzausminde Motorsejlere 

 Troense 7. august TBL Troense Alle 

 Cup     

 Classic 13-15. aug. SSS Svendborg Klassiske 

 Week   Havn træbåde 

 Øhavet 21-22. aug. TSK Gambøt DH 2002 

 Rundt     

 Hyæne 4. sept. NSF Nyborg DH 2002 

 Race     

 Skar-Drej 11. sept. BAS Ballen DH 2002 

 (kredsmesterskab)     

 Handicap 19. sept. Sva Svendborg DH 2002 

 Sejlads   lystbådehavn Motorsejlere 

       Nyt tiltag i den sydfynske sejlerverden…     

 SejlerLigaSydfyn2004     

 …en sejladsserie i samarbejde blandt de sydfynske sejlklubber.   

Kapsejlads  
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Seneste Program Skippermøde Starttid Distance 

tilmelding udlevering    

Se Udleveres Se Se Bane 

indbydelse  program program  

Se Udleveres kl. 09.00 kl. 10.00 Ca. 30 sm 

indbydelse     

8. juni Udleveres ved Sva's klubhus Se ca. 33 sm 

kl. 20.00 skippermødet d. 11/6 kl. 20.00 program  

Se Udleveres Se Se Se  

indbydelse  program program Program 

Se Se Se Se Bane 

Indbydelse indbydelse program program  

Se  Afhentes  Se Se Ca. 47 sm. 

indbydelse i Gambøt program program  

Se Se Se Se Bane/ 

indbydelse indbydelse program program Distance 

Se Udleveres Ballen kl. 10.00 Ca. 21. sm 

indbydelse  kl. 09.00   

15. september Udleveres ved Dommertårn kl. 10.00 Distance 

 skippermødet kl. 09.00  ca. 12 sm 

     
 SejlerLigaSydfyn2004  består af kapsejladserne: Tåsinge Rundt  - 
Østersø Regatta  - Øhavet Rundt - og Skar-Drej.    
    

kalender 2004 
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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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OMSTART:   
I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes. 
Efterfølgende startprocedure: 6 min før  star ten affyres 1 skud og 1. ligheds-
stander nedhales. 
5 min før starten affyres 1 skud samtidig med at talstander for starten hejses. 
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende. 
 
TIDSBEGRÆNSNING:  
Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30.  
(Efter 1/9 kl. 21.00). 
 
DOMMER:  
Jobbet går på skift mellem de deltagende både.  
Dommerliste fremkommer senere. 
 
POINTBEREGNING:  
1. plads = 1 point 
2. plads = 2 point  
3. plads = 3 point  
  o.s.v 
 
En udgået båd får point svarende til antal startende både + 1. 

 
En båd der ikke starter får point svarende til antal startende både + 2. 
 
DISTANCESEJLADSERNE (1. maj og 26. september) 
Banen udlægges på Lunkebugten og i langelandsbæltet.  
Der bliver et kort skippermøde kl. 09.00 og første start kl. 10.00. 
 
Løbs- og startinddeling som om mandagen. 
 
Dommerliste, deltagerliste med løbs- og startinddeling samt resultatlister kan 
ses på følgende hjemmeside: 
 
www.sis-svendborg.dk og så findes Thurø Sejlklub under punktet ’klubber’ 
 
eller www.sis-svendborg.dk/klubber/visklub.php?id=78 
  

Brug nedenstående tilmeldingsblanket, 
eller send en mail med nedenstående oplysninger til LLO@KMD.DK. 

 
Tilmelding til distance og aftensejladser 2004 
 
Bådens navn: __________________________________________ 
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Bådtype....: __________________             Sejlnummer.: ________  
   
Ejers navn.: __________________________________________ 
 
Adresse....: __________________________________________ 
 
Telefon....: ________________    
 
Sejlklub...: ________________   
 
Betaling...:    ____  Kontant          ____  Check       ____  Giro (6167373)   

____  Svendborg Sparekasse (0813 - 8130467300)  
 

Banekort 
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Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 

tæppeland 

Tæppeland Vestergade 167 Svendborg 
Tlf. 62 21 12 50  Telefax 62 21 79 31 

Paw`s Gulvmontering 
Lundbyvej 28 A Svendborg 

Tlf. 62 54 21 37 - Mob. 22 16 10 76 

Tæpper - Trægulve  
Vinyl - Linoleum - Vådrum  

www.taeppeland.dk 

TOYOTA  mest fejlfri ! 
Hvilket bilmærke har de mest tilfredse kunder i Europa?   

      Ifølge   ADAC            Autobild       J.D. Power England          FDM 

       Bil og værksted             Kvalitet                   Kvalitet og værksted          Bil og værksted 

giver tilfredse kunder ! 
Karl O. Skov A/S   Odensevej 56   5700 Svendborg 

 Tlf. 62 21 20 04  Fax. 62 22 90 06 

1 Toyota 1,17 

2 Subaru 1,30 

3 Honda 1,33 

4 Mazda 1,41 

5 Nissan 1,45 

6 Mitsubishi 1,48 

7 Suzuki 1,50 

8 Porsche 1,53 

1 Toyota 8,8 

2 BMW 8,7 

3 Mercedes 8,7 

4 Audi 8,6 

5 Mazda 8,3 

6 Mitsubishi 8,1 

7 Nissan 8,1 

8 vw 8,1 

1 Lexus 861 

2 Toyota 848 

3 BMW 838 

4 Skoda 836 

5 Honda 829 

6 Mazda 817 

7 Jaguar 814 

8 Saab 813 

1 Toyota 32 

2 BMW 30 

3 Mercedes 23 

4 Audi 17 

5 Saab 11 

6 Volvo 11 

7 Skoda 8 

8 vw 7 
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           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 

Skrællede kartofler, og mere end 
fyrre forskellige fintsnittede grønt-

sager - lige til at bruge. 
 

Eriksholmsvej 4 
Thurø 

Tlf. 62 20 70 75 
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Tiden nærmere sig hvor vi igen skal på vandet, solingbådene bliver her i 
marts måned repareret og frisket op, og vi forventer at bådene kommer på 
vandet til stander-hejsningen.  
 

Hjælp !!!!  
Solingbådene skal have knofedt og kærlige hænder, de sidder på dig så kon-
takt Ib Oldrup,  tlf. 62 20 64 12 med hjælp fra snudeskaftet til bagdelen på en 
soling, vi har arbejdsweek-end  i marts.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sæsonkort  
Det koster stadig kr. 500,- for sæsonen 2004. 
Sæsonkortet giver  stadig mulighed for alle medlemmer at komme ud at sejle, 
dog ikke på tidspunkter hvor klubben skal disponere over bådene, mandag, 
onsdag og torsdag aften . Forhør dig nærmere hos solingudvalget. 
 

Mandagskapsejlads 
Det vil være muligt gennem sæsonen at reservere en båd og deltage i konkur-
rence  med de andre solinger, prisen er fortsat kr. 1.500,- for sæsonen. Ring 
og tilmeld dig, dem der reserverer først og har betalt for 1 sæson disponerer 
over en soling, så kom ud af hullet,--- først til mølle----   
 

Ib Oldrup. 

Solingafdelingen 
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THURØ AFDELING  62 20 50 93 
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"Nu drukner jeg", var den tanke, der fløj 
gennem mit hoved, da jeg faldt over 
bord fra min folkebåd en fredag i begyn-
delsen af august hen under aften på en 
position, der passer meget godt med 
56.57 og 8.54 - ca. I sømil fra land i lige 
linie. Altså i farvandet mellem Fur, 
Mors og Glyngøre. Hvad skete der så 
egentligt? Vi var 3 folkebådsejlere, der 
skulle til folkebåds- stævne dagen efter i 
Glyngøre. Vi tog fra Aalborg tidligt om 
morgenen i herligt vejr, solen skinnede 
og som sædvanligt begyndte det at blæ-
se omkring kl. 10.00. Vi fik sejlene op, 
og med slæk på skøderne, sejlede vi hele 
vejen til Løgstør, nord om Livø og Fur. 
Sejlede vi om kap? Ja, det ved gud, vi 
gjorde. 
Da vi skulle syd over mod Glyngøre, var 
det begyndt at blæse op, så Nakuak - der 
i øvrigt på grønlandsk betyder den lille 
stærke - fik lejlighed til at vise, hvad 
den duede til. 
Som sædvanligt kom jeg lidt bagefter - 
vel ca. 10 minutter. Under land vendte 
jeg om på bagbord halse, og båden 
krængede, som nu en folkebåd gør. 
Hvad præcist der så skete, ved jeg ikke -
jeg tror nok, jeg gled i storskødet. I 
hvert fald tog jeg et forlæns rullefald og 
faldt over bord. Jeg kan huske, jeg dre-
jede rundt i vandet, der var overrasken-
de varmt. Lige præcis på det tidspunkt, 
fløj tanken gennem mit hoved: "Nu 
drukner jeg".  
Nakuak fortsatte ufortrødent. Jeg for-
søgte, men det var umuligt for mig at 
indhente den. Nu har jeg det ikke med at 
blive grebet af panik, sådan i al alminde-
lighed, men det var trods alt en uvant 
situation, jeg var havnet i, så vel uden at 

tænke nærmere over det, begyndte jeg at 
svømme mod land. Jeg havde ingen for-
nemmelse af, hvor langt der var ind til 
kysten. Jeg kunne se et par sommerhuse, 
hvor Dannebrog vejede. Nakuak fortsat-
te - op mod vinden, faldt af og således 
fremdeles, indtil den gik på grund tæt på 
kysten. 
Nu er jeg en smule nærsynet, hvilket 
selvsagt ikke gjorde det nemmere. Hur-
tigt mærkede jeg, at min flisjakke ikke 
var til nogen nytte, så den smed jeg - 
desværre med mine ekstra solbriller med 
styrke, en smøg og en lighter i lommen. 
Løber du over en grålig flisjakke med 
briller og smøger, så husk denne histo-
rie. 
Og hvad tænker man i sådan en situati-
on? Jeg kan med sindsro sige - lidt om 
alting og meget om ingenting. Ville en 
redningsvest have hjulpet mig? Ja, både 
her og i tusind andre situationer. Samti-
dig er jeg sikker på, at den i given situa-
tion, vil medvirke til, at man ikke bliver 
grebet af panik. Nu bagefter spørger 
alle: "Havde du vest på", og jeg kan 
tydelig mærke deres reaktion, når jeg 
svarer nej. Så husk det nu. 
Det værste var egentligt, at jeg ikke vid-
ste, hvor langt jeg kunne svømme, med 
den kondition jeg nu er i. Efter ca. et 
kvarter blev jeg mere fortrøstningsfuld, 
da jeg ikke blev nævneværdig forpustet. 
Jeg svømmede skiftevis ryg og bryst-
svømning. Og da jeg ikke frøs, begyndte 
jeg at tro på, at det kunne svare sig at 
blive ved at svømme. Samtidig vidste 
jeg, at mine sejlerkammerater på et tids-
punkt ville komme til at savne mig - så 
langsomt kan jeg dog heller ikke sejle. 
Godt en time efter var jeg så tæt på ky-

Nu drukner jeg  -- 
Dette indlæg har vi sakset fra ”Folkebådsnyt” Nr. 4  Dec. 2003 
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sten, at jeg forsøgte et par gange at mær-
ke efter, om jeg kunne bunde. Det kunne 
jeg ikke, så det endte selvfølgelig med, 
at da jeg endelig rejste mig, stod jeg i 
vand til livet. Da bredte der sig en stor 
lettelse, og jeg husker tydeligt, at det nu 
var det de nære ting i mit liv, jeg tænkte 
på. 
Heldigvis var der nogle hjemme i som-
merhuset. De blev noget forskrækkede, 
da jeg som en anden Robinson Crusoe, 
trådte ind i deres stue, og noget usam-
menhængende fik fortalt om de sidste 
par timers oplevelser. De gav mig noget 
tørt tøj, og hurtigt fik de arrangeret køre-
lejlighed til Glyngøre havn. 
"Han er her" "Han er her", råbte en af 
mine sejlerkammerater, da han fik øje på 
mig på havnen. Politiet var blevet til-
kaldt af en mand, der fra sit sommerhus 
havde set, at Nakuak gik på grund. Han 
gik ombord, og da han så, at den var 
tom, ringede han fornuftigvis til politiet. 
På det tidspunkt fik jeg mine I5- minut-
ters berømmelse - i hvert fald på havnen 
i Glyngøre. Pigerne gav mig et knus. 
Mændene et dask på armen: "Hva' fan-
den Ole laver du". Jo, vi reagerer for-
skelligt, men jeg tror nu, at de alle var 
glade for at se mig i live. Inderst inde 
vidste de jo godt, at det lige så godt kun-
ne være dem, det var gået ud over. 
Politiet nåede akkurat at få afblæst heli-
kopteren, da de havde fået bekræftet, at 
det virkelig var mig, der var faldet over 
bord. 
Så kom reaktionen - efter et par bajere 
og et par pølser i klubhuset - fik jeg en 
drønende hovedpine og så i køjen. Det 
blev en urolig nat søvn, hvor jeg var 
vågen mange gange. Næste morgen kom 
min datter. Vi gjorde båden klar og del-
tog i den planlagte kapsejlads - ikke no-
get særligt at skrive om, sådan rent re-
sultatmæssigt, men vi havde en god sej-
lads og fik prøvet kræfter med de "tunge 
drenge" vestpå. Det vigtigste for mig var 
at komme ud at sejle igen, og jeg ved nu, 

at jeg ikke er blevet bange for at sejle. 
Den første uges tid derefter, vendte ople-
velsen selvfølgelig tilbage igen og igen. 
Det har været godt for mig at snakke 
episoden igennem med de mennesker, 
det nu er kommet til at gå ud over. Og 
jeg synes at have lagt mærke til, at histo-
rien har givet stof til eftertanke hos man-
ge. Oplevelsen har ikke haft afgørende 
indflydelse på mit liv - jeg kan stadig-
væk hidse mig op over, at skødet kinker 
på det forkerte tidspunkt og lignende - i 
denne sammenhæng i virkeligheden li-
gegyldigt, men sådan er det. Så for mig 
er det stadigvæk dejligt at være folke-
bådssejler og være en del af et dejligt 
sejlermiljø. 
Har jeg så købt en ny redningsvest? Ja, 
det har jeg - en selvoppustelig med krog 
med en sikkerhedsline, og jeg ved med 
mig selv, at jeg også vil bruge den. Alle 
sejlere ved, at det kan ske for dem. Og 
det er ikke altid de andre, der bliver ramt 
af uheld. Så hvis der findes en Gud, har 
budskabet nok været noget i retning af: 
"Det var ikke din tur Ole til at banke på 
perleporten nu, men pas lidt bedre på, 
når du sejler" - og ikke mindst af hensyn 
til de mennesker, der holder af dig.  
 
Mange sejlerhilsner fra Ole Thomsen, 
FD 689   
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Nyt gulv i Egely 

Efter mange års brug var det tid til at 
skifte gulvbelægningen ud i Egely. 
Det sker som led i den løbende moderni-
sering og vedligeholdelse der er i gang i 
disse år. 
Som bekendt blev taget skiftet for nogle 
få år siden, efterfølgende er vinduer og 
døre skiftet, så vi nu har den flotte pano-
ramaudsigt over sundet gennem de store 
døre mod syd. 

Nu var så tiden kommet til gulvet og ska-
bene på nordvægen. Husudvalget har 
gjort et stort indledende arbejde ved først 
at tømme alle de gamle skabe (det skulle 
udvalgsformændene selv have gjort, men 
det var der ingen der gjorde) dernæst fjer-
ne den gamle belægning og underlag og 
ikke mindst køre hele skidtet på losseren. 

Det blev Tæppeland og Paw`s Gulvmontering 
der i fællesskab fik etableret det nye gulv. Der 
er lagt nye plader på som underlag, hvorefter 
der er spartlet og slebet inden belægningen er 
limet på. Den flotte kompasrose er specialskå-
ret i Holland og indsvejset i gulvet. Der er 
ligeledes opsat fire nye skabe, også af Torden-
skjolds soldater fra husudvalget. Flot er det 
blevet! 
 
Her ses Arne Lynge fra TÆPPELAND og Paw 
fra PAW`s  GULVMONTERING beundre den 
indlagte kompasrose. 
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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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Hin majdag 1994 skulle jeg for første 
gang entrere Bjernes sejlbåd… kom 
med toget til Svendborg… skulle blot 
traske ned til kajen og der… det beta-
gende syn, der mødte mig en enkelt 
skude lå langskibs ved kajen. 
”Stephanie” hed hun med Dynamic til 
efternavn. (17 år før havde jeg et par 
gange været på en sejlbåd på lake Mi-
chigan, men husker ærlig talt intet an-
det end de børn, jeg var tilstede for at 
passe.) Bjerne bød velkommen om-
bord, smed fortøjningerne, satte næsen 
mod Svendborgsundbroen og for-
svandt nedenunder med en bemærk-
ning om, jeg blot skulle ”styre på bro-
en”… Bjerne skulle lige fikse en klok-
ken-5-drink… mange, lange minutter 
senere kastede han et blik op ad trap-
pen, spurgte hvilken vej, jeg var kom-
met forbi en kost…KOST…hvilken 
kost??? ”Rød om styrbord, grøn om 
bagbord”, sagde Bjerne, og forsvandt 
igen eller også sagde han det omvend-
te, jeg aner det ikke og jeg anede den-
gang ikke et pluk om, hvad han mente. 
Vi nåede Avernakø… og jeg har siden 
fået en anelse begreb om ”søfor-
klaring”… Næste gang jeg skulle med 
på tur, var jeg helt fortrolig med at 
mødes vej kajkanten i Svendborg…der 
var bare lige den lille detalje, Bjerne 
ikke gjorde mig opmærksom på: vi var 
nu nået til højsæson for sejlads og jeg 
stod overfor ”flere hundrede” sejlbåde, 
da jeg nåede fra toget til havnen…alle 
skuderne lignede i mine øjne hinan-
den, jeg havde ingen fornemmelse af 
kendetegn at spejde efter…jeg luntede 
lidt frem og tilbage…pludselig kom 

Bjerne kørende…han var blevet for 
sent færdig til at nå at hente mig pr 
båd…Og lad det nu bare være op til 
den enkelte læser, med eller uden 
kendskab til Bjernes humoristiske sans 
at vurdere, om det var forglemmelse at 
informere mig om, forskellen på at 
finde en båd i en tom havn og den 
samme båd i den samme overfyldte 
havn…vi havde en underskøn week-
end, hvor Ristinge blev besøgt, laks 
købt og spist, lange traveture og herlig 
sejlads. 
 
Om det er kronologisk korrekt, vil jeg 
ikke garantere, men én dag ringede 
Bjerne og inviterede mig på endnu en 
sejltur. Jeg var vild med den smule 
sejlads, jeg indtil da havde snuset til,  
jeg var også ret vild med Bjerne…så 
jeg sprang i lånt bil og drønede fra 
Esbjerg til Svendborg…hurtigt smed 
vi fortøjningerne, af sted gik det til 
Strynø. Godt med sus og brus, fulde 
sejl og så alligevel vist kun fokken en 
tid. Havnefogeden spurgte venligt, om 
vi ville have en billet til færgen 
hjem…det forstod jeg ikke et pluk af, 
før vi var vel hjemme ved Thurøbund 
igen og Bjerne lakonisk fortalte mig, 
han pludselig fik tid til at sejle på tur, 
fordi en ellers planlagt pigekapsejlads, 
han lagde båd til, var blevet aflyst på 
grund af blæst…så de der 17, der of-
test stod på et af instrumenterne viste 
sig at være vindstyrken… 
 
Siden er vi kommet vidt omkring. Af 
alle de nærliggende små steder er vore 
favoritter Ristinge, Birkholm, Revkro-

En landkrabbes søsætning… 
...med konsekvenser. 

Stafetten 
v/ Hanne 
Sørensen  

Stafetten 
v/ Hanne 
Sørensen  
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gen. Ungerne synes Dageløkke er 
godt både med hensyn til at fiske, 
lege på land og strand og finde 
forsteninger, hvor også en enkelt 
børnefødselsdag er blevet holdt 
med ungerne og de voksne fra 
”Lærkereden”. 
 
 Forlængede weekendture går til 
Mjels Vig… helt inde i bunden af 
havnen, hvor vi nyder naturen, 
tøffer rundt i gummibåden, gril-
ler, lader os forkæle af havnefo-
gedens service med levering af 
morgenbrød. Dyvig er et godt anker-
sted, men det er turen værd ind til højre 
lige før Dyvig, hvor Mjels gemmer 
sig..og der er i øvrigt også glimrende 
ankerpladser ind langs sejlrenden. Pas 
på de grønmalede ”ballon”-bøjer, der 
kan være svære at skelne fra de røde, 
når malingen er skallet næsten af… 
Bisserup Havn lidt vest for Karrebæks-
minde er også skøn at besøge. Der ud-
dybes hvert år til 2 meter, idet strøm-
men sander sejlrenden til…tidligere 
har vi været der først på året, men i år 
tog vi chancen og besøgte igen dette 
herlige sted på årets sidste tur i uge 
42…is-huset var lukket, men fiske-
handleren genkendte os, så selvom han 

ikke havde sin vogn med salg af fisk, 
fik vi alligevel laks…og stranden, hav-
nen, vådområdet var der i efterårssmuk 
udgave. Det er en rigtig god ide med 
en jolle på slæb, idet noret, hvor små-
øer bliver til store strandområder ved 
lavvande, er værd at sejle rundt i. Ved 
indsejlingen kan man næsten røre 
stranden til begge sider. Bjerne siger, 
der er stærk strøm, men vi kan snildt 
ligge for enden af ydermolen. Til nu er 
det lykkedes Bjerne at vende på det 
relativt snævre område, hvor vandet er 
dybt nok til ”Stephanie”, så vi har kun-
net placere os i læ. Der er også en 
glimrende brugs i gåafstand, Godset 
Holsteinborg har vi endnu ikke besøgt, 

selvom det ligger blot 2 km fra 
havnen. Til gengæld har vi taget 
bus til Bon-bon-land via Næst-
ved… det var helt fint, selv med 
trætte børn på hjemturen.  
 
Ellers er der på de årlige ferieture 
besøgt mange pragtfulde pletter i 
vort ganske danske land. Hjarnø 
er selvfølgelig en perle for os, 
men det har sin helt egen og 
egentlig private årsag… øen ligger 
lige overfor Snaptun ved Hor-
sens… der er en hyggelig lille kir-

Børnefødselsdag i Dageløkke 

Mårup Samsø  2 Gaster og en ny undervejs 
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ke, landets næstmindste, hvor vort 
bryllup stod i dage 3…Der er anker-
plads, hvor man kan placere sin båd 

næsten helt inde på stranden… og i 
nordvestlig vind er molen god at ligge 
ved.  
Limfjorden har masser af tillokkende 
steder, Randers Fjord bestemt også… 
i øvrigt tog vi gummibåden ca. 20 ki-
lometer indad Gudenåen fra 
Randers… en naturoplevelse af 
de helt store, med springende 
laks, hejrer, kanoer og en plud-
selig byge, som vi heldigvis kla-
rede os nogenlunde fri af, ved at 
klamre os til understellet af en 
vejbro, vi tilfældigvis lå lige i 
nærheden af og der blev et kvar-
ters tid… Norsminde syd for 
Århus, Hejlsminde syd for Kol-
ding, hvor det ikke var så værst 
at al vand blæste ud af havnen 
under ét af besøgene, hvormed 
vi ufrivilligt fik et par ekstra 
overnatninger og boltrede os i 
Badehotellets pøl, Kongebrohavnen 
ved Middelfart, Årø, Øer med sluse og 
spændende jollesejlads-muligheder for 
ungerne på kanalerne… ej at forglem-
me legeøen… Mårup på vestsiden af 
Samsø, med mulighed for at leje cyk-

ler og færdes vidt omkring… 
Åh, jo Bjerne sukker for at komme til 
skærgårdsfarvandet… men Danmark 
har sine fantastiske smukke steder… 
Mange steder har endnu vort besøg til 
gode, unævnte steder har også været 
besøgt og de nævnte steder får med 
sikkerhed ”Stephanie” med besætning 
på genvisit. 
 
Hvad angår mine øvelser udi gastens 
bestilling, så er der det faktum (nogen 
vil kalde det undskyldning!?) jeg har 
været gravid, født børn med deraf føl-
gende amning, bleskift, servicering 
mv. stort set siden, jeg for ”alvor” gik 
ombord på ”Stephanie”… som i dag 
hedder Hallberg Rassy til efternavn… 
derfor er og bliver jeg en elendig gast. 
Jeg er dog beriget med en skipper, 
som kan sit kram… Bjerne har en en-
gels tålmodighed og har ytret sig om 
min manglende fornemmelse for sej-

lads/gasteri en enkelt gang, selvom 
han har min fulde sympati for at kun-
ne have været på eksplosionens 
rand… ofte… I år løftede Bjerne sin 
røst efter atter en situation, hvor jeg – 
som sædvanligt - gjorde fortøjnings-

Tre livsnydere på fordækket 

Claes sejler for fotografen! 
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processen langt mere kompliceret end 
nødvendigt…jeg tager den forkerte 
fortøjning først…tro mig, jeg står der 
og kikker op på vindexen, -  har regi-
streret luv side, vender mig mod stæv-
nen…og bytter om på luv- og læ-
side…det er jeg ikke ret stolt af… jeg 
prøver…til nu forgæves…i år blev det 
Bjerne for meget, så han sagde…efter 

2-3 timers landfasthed: ”Du gør det 
hver gang!!!” Tonefaldet var ikke stort 
anderledes end det plejer at være, men 
jeg var helt med på, hvad han hentyde-
de til. Jeg ved, nu må jeg altså stram-
me balderne sammen... dette har han 
levet stiltiende med i 9 sæsoner… 
 
Der er dog håb… jeg kan vist alligevel 
hellige mig serviceringen ombord, for 
en af de sidste ture vi gjorde i år gik til 
Svendborg… det er ikke sket tit, men i 
anledning af jubilæet og sådan. Lige 
inden vi skulle sejle derfra, vaskede 

jeg op, fik fornemmelsen af at være på 
vej, og da jeg kikkede op mod cockpit-
tet, stod Claes ved rattet, Bjerne på 
dækket, Calle foran og tog fortøjnin-
gerne… Motoren var i gang… gearet 
blev skiftet og af sted sejlede Claes 
under Bjernes anvisninger… ud af den 
lille havn ved træskibspladsen sejlede 
Claes 7 år, mens Calle 5 år ordnede 
fortøjningerne, Bjerne hjalp til… Lau-
ra 4 år kommenterede… og jeg… jeg 
åndede lettet op, endelig er der kvalifi-
cerede gaster ombord… 
 
Bjerne står gerne til rådighed med 
gradsbenævnelser og hvad der ellers 
hører til at stikke kursen ud for nævnte 
naturperler at besøge… jeg nøjes med 
at sige, stederne er børnevenlige såvel 
som voksenherlige… 
 
God vind... 

Hanne Sørensen, 

serviceringsgast på ”Stephanie”. 
 
Stafetten gives videre til: ”MARIA” 
HR. 312 

Kompetente gaster  Claes 7 år Calle 5 år 
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Vanlig tro mødte mange op til årets 
generalforsamling. Husudvalget havde 
sørget for indkøb af rundstykker, ost 
og hvad der ellers hører til et godt 
morgenbord. 
Formanden indledte dagens program 

med opfordring til at afsynge vores 
klubsang. Efter dette gik vi over til 
den egentlige generalforsamling med 
første punkt på dagsordenen – valg af 
dirigent. Bestyrelsen havde forslået 
Henning ”Dea” Nielsen. Henning tak-
kede for valget og gav ordet til for-
manden, der oplæste egen beretning 
samt henviste til de øvrige beretninger 
fra udvalgene. Alle beretninger blev 
godkendt og formalia omkring beret-
ninger var nu overstået. 
 
Herefter blev regnskab såvel som bud-
get fremlagt i utrolig flot stil fra Lars. 
Her er lagt utrolig mange timer i denne 
præsentation. Flot gjort Lars. Regn-
skabet og budget  blev godkendt med 
akklamation dog med en enkelt be-
mærkning vedr. budget for optimistud-
valg omkring sponsorater.  

Ikke uventet var der lagt op til uændret 
kontingent – hvilket forsamlingen ikke 
havde noget at indvende imod. 
 
Her var ingen indkomne forslag og vi 
gik derfor over til valg af formand og 
sekretær. Begge blev genvalgt uden 
modkandidater. Alle udvalgsformæn-
dene blev præsenteret hvorefter disse 
indgår i klubbens bestyrelse for 2004. 
Revisorer og revisor suppleant blev 
ligeledes genvalgt.  
 
Herefter var ordet frit under evt. og 
Kaj fra husudvalget takkede Birthe 
Christoffersen for mange års tro arbej-
de i husudvalget. 
 
 Kaj fortalte også lidt om planerne for 
renovering af Egely. Der var lige lagt 
nyt gulv på i salen – lige knap helt 
færdigt. Der manglede  at bliv nedfæl-
det en kompasrose i gulvet. Denne er 
undervejs. Planerne videre er renove-

ring af loft og belysning i salen. 
 
Carsten fik herefter ordet omkring Dea 
pokalen. Denne gives til en person der 

Generalforsamling TSK  
25. januar 2004 

Flot fremmøde på en januarsøndag. 
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gør en indsats i klubben ud over det 
sædvanlige. Bestyrelsen havde i år 
valgt Keld ”Sims” Andersen til denne 
hæder. Keld gør et utrolig stort stykke 

arbejde i klubben. Dels lægger han 
dommerbåd til ved mandagssejladser-
ne. I pigeafdelingen er Keld igen en 
utrolig hjælp omkring afvikling af 
kapsejladser. Han siger aldrig nej til  
opgaver, store såvel som små, fra alle 

klubbens forskellige afdelinger. Godt 
gået Keld. Denne hæder  er rigtig vel-
fortjent. 
 
Carsten sluttede af med at takke for 
god ro og orden.  Lars bad alle tilste-
deværende om at hente girokortene til 
betaling af kontingent – dette for at 
spare klubben for så meget porto som 
muligt. 
 
Igen en god generalforsamling der 
afspejler den positive ånd, der er i 
klubben. 

Ingeborg  

En velfortjent hæder til Keld ”Sims” 
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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. 

Fortøjningskroge i 10 mm. rustfrit stål. 
105 cm. Lange.   Evt. kortere / tykkere.     Øjehul 25 mm. i diameter. 
Godt at have med på ferien ved moringsfortøjninger, som i Gambøt. 

Kun 120,- Kr.   Så godt som nye! 
 
 
 
 
 
 
 

Henning tlf. 62 20 60 87 / 23 69 58 70 

Klubbens følgebåd ”Janten” Sælges. 
Incl. 15 hk. Susuki motor. 

 
Jollen er lidt defekt og trænger derfor til en kærlig hånd. 

 

Henvend dig til 62 20 51 66 
Eller  

40 19 50 48 
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Jessens Mole 3. 

Tlf. 62 21 52 06 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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