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Thurø Sejlklub  
 

Nr. 3 Maj / Juni 2004. 

Skibet er søsat og masten er vel anbragt på 
sin plads. Så må det være tid til en forfrisk-

ning. 
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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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 Standeren har igen indtaget sin plads 
på toppen af flagspillet på havneplad-
sen som tegn på, at sejlsæsonen igen 
er i gang. Standerhejsningen foregik i 
flot vejr, og jeg håber, at det kan tages 
som et varsel for vejret gennem sæso-
nen. Ved standerhejsningen blev præ-
senteret hele 3 nyanskaffelser til klub-
ben. For midler sponseret af A.P. Møl-
ler og hustrus fond er indkøbt en Keg-
næs 470 jolle og motor. Jollen skal 
erstatte den udtjente følgebåd "Janten" 
som nu er til salg. Den nye følgebåd 
blev døbt af optimistjollesejlere og fik 
navnet "Kidholm". Båden skal bruges 
som følgebåd af de afdelinger, for-
trinsvis optimistafdelingen og jolleaf-
delingen, som måtte have behov for 
ledsagebåde ved træning og kapsejlad-
ser. 
Sydbank har betænkt juniorafdelingen 
med 10000 kr. i år og samme beløb 
næste år. Sydbank var repræsenteret 
ved standerhejsningen og udtalte, at 
man gerne ydede støtte til det ung-
domsarbejde der foregår i vores klub. 
Afdelingen har for midlerne anskaffet 
en 405-jolle som blev døbt "Sydbank". 
Endelig har afdelingen købt en brugt 
Europajolle så der nu er rådighed over 
en forholdsvis bred vifte af fartøjer, så 
afdelingen kan tilgodese de forskellige 
sejladsønsker, som findes blandt juni-
orerne. 
Vi må igen i år konstatere, at optimist-
afdelingen, juniorafdelingen og pige-
afdelingen har et rigtigt godt omdøm-

me og derfor et 
stadigt større antal 
sejlere, som øn-
sker at deltage i sejladsen. De nye jol-
ler og følgebåde hjælper de utrættelige 
ledere i afdelingerne med at kunne 
håndtere den store interesse, men i 
pigeafdelingen er der det problem, at 
der også skal sejles i større både. Bå-
dene skal stilles til rådighed af ejerne, 
som kan være pigesejlerskippere men 
også mandlige skippere, som ved de-
res deltagelse vil yde en indsats for 
klubben. I år mangler der et par både 
fordi et par skippere ønsker en kortere 
pause. Derfor vil det være meget vel-
komment, hvis en sejlbådsejer kunne 
tænke sig at prøve at være med til pi-
gesejlernes aktiviteter i år. Henvend 
dig til Ingeborg. 
Endelig vil jeg hermed ønske medlem-
merne en rigtig god sommer med gode 
sejladsmæssige oplevelser. 
 
Carsten 
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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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Maj.  
 
11.  Møde i Seniorgruppen Kl. 10.00   Havnehuset 

 

14.  Tilmelding til Pinsetur     Se side 9 

 

15.  Trimdag Se side 11 Kl. 09.00  SSS Strandgården

   

28.  Solingsejlads Se side 13 Kl. 16.00   Gambøt 

 

28.-31. Pinsetur. Se side 9  Start 14 –16   Havnehuset 

 

Juni. 

 

18.  Solingsejlads Se side 13 

 

August. 

21-22  Ø-havet rundt  Tilmelding: Lars Løvschall  62 20 62 08 

 
 

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  20. Juni 
 
Indlæg afleveres til  

Snebærvænget 6, Thurø eller Kukkervænget 10 Thurø   eller mail  tsk@mail.dk 

På grund af portostøttens bortfald, har vi valgt en alternativ distri-
butør, hvilket medfører at omdelingstiden nu bliver 5 dage. 
Det er derfor nu vigtigere en nogensinde før, at dato for deadline 
overholdes.        Redaktionen. 
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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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 Gruppen af aktive ældre, ikke ar-
bejdsramte , medlemmer i Thurø 

Sejlklub. 

Mange har i lang tid talt om, at det kunne være rart med en gruppe af medlem-
mer M/K, som havde nået skelsår og alder (pensions/efterlønsalderen), kan mø-
des en eller to gange om måneden for at løse et par forefaldende opgaver, som 
falder mellem de siddende udvalgs stole. 
 
Her kan nævnes;  Hyggeligt samvær 
   Flagspilspladsen 
   Divan 1 og 2 
   Marens løb 
   Grildpladsen og grillen 
   Havnepladsen  
   o.s.v.  
…..eller hvad en sådan gruppe kan finde på af spændende tiltag.  
Der skal ikke være tale om nogen binding til at deltage hver gang, hvis man 
skulle være forhindret  f.eks. af at sejle 
     
Gruppen, som ikke bliver er egentlig udvalg, mødes tirsdag den 11. maj Kl. 
10.00 i havnehuset i Gambøt, hvor vi sammen kan finde ud af, hvad en sådan 
gruppe kan bruges til, og hvem der skal være tovholder for gruppen.   
Så er du i den heldige situation, ikke at skulle på arbejde, og har lyst til at give 
klubben en hånd, så mød op til en snak om det er en ide at etablere sådan en 
gruppe. Skulle du være forhindret i at deltage denne dag, og gerne vil være med 
i gruppen, så kontakt Henning H. Nielsen på tlf.: 6220 5541.  
Vi kan ikke lave en bedre klub, (den er så god som den kan blive) men vi kan 
hjælpe med at vedligeholde det dejlige fristed som Gambøt er.  
PS: 
Se opslaget i havnehuset under SG 
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28. – 31. maj 2004 
 
Fredag den 28. maj i havnehuset 
Kl. 14.00 til 16.00  
Udlevering af program samt betaling. Herefter er der fri afsejling til Drejø, hvor 
aftenen er til fri disposition. Eventuel brug af grill må den enkelte båd selv sørge 
for. 
De, der ikke kan sejle fredag, kan naturligvis tilslutte sig turen i Rudkøbing. 
Lørdag den 29.maj 
Kl. 09.00  Skippermøde, herefter afsejling til Rudkøbing. 
   Havnefogeden er behjælpelig med pladser. 
Kl. 15.00  Skippermøde med bedømmelse af opgaver udført på turen. 
Kl. 18.00  Grillen tændes. 
Kl. 19.00  Festaften. 
Søndag den 30. maj. 
Kl. 10.00  Skippermøde med efterfølgende arrangement. 
Kl. 13.00  Servering af en let frokost. 
Kl. 18.00  Grillen tændes. 
Aften   Til fri disposition. 
Mandag den 31. maj 
Kl. 10.00  Skippermøde     Herefter fri afsejling til hjemhavn 

 
Dette arrangement, dog uden havnepenge på Drejø, men 2 x havnepenge i Rud-
købing, kan gøres for 290,00 kr. pr. båd. 
Hvis der er tilslutning, vil der i lighed med sidste år være mulighed for bestilling 
af en menu til festaftenen, bestående af: 
   Forret - surprise 
   Urtenakke og frikadeller m. flødekartofler 
   salat, dressing, flutes og smør 
   pris 80,00 kr. pr. person. 
Der kan tilbydes en børnemenu med frikadeller og kartoffelsalat til 20,00 kr. 
 
Det er naturligvis frivilligt, om der ønskes bestilling af menu. Udvalget sørger 
for optænding af grill, til de der hellere vil tilberede selv. 

 
Seneste tilmelding fredag den 14. maj 2004  til: 
 

 Erling og Mona   6220  5291  Hanne og Just 6220  5657 
 Kirsten og Mogens   6220  6433  Kirsten og Allan. 6221  7515 
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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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Lørdag den 15. maj 2004 inviterer SejlsportSydfyn i samarbejde med Svend-
borg Sunds Sejlklub til en… 

Trim-dag for klassebådssejlere 
 

Det er dagen før TÅSINGE RUNDT arrangeret af SSS. Brug denne lørdag 
som opvarmning til en god distancesejlads. 

 
Vi mødes på Strandgården kl. 9.00 til en kor t information om dagens 
forløb. Der bliver mulighed for udveksling af rigtrim rundt på bådene inden 
afsejling fra havnen. 
 
Senere er der øvelser på vandet med starter og mærkerundinger. Alt dette 
bliver gennemgået ved morgensamlingen. 

 
Efter alle er i havn samles vi til evaluering af dagens forløb og SejlsportSyd-
fyn er vært ved en moleøl. 

 
Kom med båd og besætning, og brug dagen til at trimme og træne i det vi alle 
kan li’… højde og fart. 
 
Vel mødt den 15. maj! 
 
Med sejlerhilsen SejlsportSydfyn v/ Lars Bræstrup  
e-mail: L.Braestrup@post.tele.dk 

Sejlsport Sydfyn informerer… 

 
5 stk spilerskøder á 20 m i 8 mm spectra er forsvundet fra havnehuset, sansyn-
ligvis har de ligget under høvlebænken. De tilhører solingerne og er temmelig 
dyre. Hvis nogen skulle have dem, bedes man lægges dem tilbage eller hen-
vende sig hos Nick Bo Bünger. Runevænget 1, Thurø. 62207522 eller nickbun-
ger@jubiimail.dk 

Forsvundne spilerskøder !!! 

mailto:L.Braestrup@post.tele.dk
mailto:nickbunger@jubiimail.dk
mailto:nickbunger@jubiimail.dk
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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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Ranking sejladser i soling. 

 
Solingudvalget invitere på 3 sejladser i denne sæson, foruden det sædvanlige 
klubmesterskab i soling. 
 
I disse sejladser kan hver besætning tjene vigtige ranking point som vil afgøre 
placeringen i de indledende grupper til selve klubmesterskabet. 
 
Det er derfor vigtigt at du forsøger at stille op til disse sejladser, hvis du vil på-
virke dine chancer til selve klubmesterskabet. Det er selvfølgelig ikke sådan at 
du får gratis points med dig, men hvis du tjener nok points vil du undgå at kom-
me i gruppe med andre  besætninger med mange points og i hvert tilfælde på 
papiret have bedre chancer for at komme videre. 
 
Der vil selvfølgelig være mulighed for blot at stille op til én sejlads eller selve 
klubmesterskabet hvis man vil nøjes med det! 
 
Besætningerne er på 2 mandlige seniores. Man har mulighed for at være 3,  hvis 
man kombinerer således, at der mindst er en kvinde eller en junior  under 18 år 
ombord. 
 
Der sejles fleetsejlads, altså alle 4 solinger samtidigt på korte op og ned baner. 
Der sejles efter alm. kapsejladsregler med få modifikationer. En dommerbåd 
dømmer under sejladserne ved protest situationer. 
 
Vi opkræver et gebyr på 50 kr. pr. mandskab pr. runde. I behøver ikke at være 
medlem af TSK, men skal have de fornødne kundskaber. 
 

Vi mødes i Gambøt kl. 16.00 flg. 2 fredage i foråret: 
 

d. 28.-5. og 18.-6.  
 

I efteråret bliver det 2 lørdage, kl. 08.30 i Gambøt d.18.-9. 
og 2.-10. (klubmesterskab). 

Solingudvalget 

Solingudvalget orienterer 
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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. 



15 

 
Vi er medlem af en, hvad medlemsan-
tal angår stor og dejlig sejlklub, og at 
området hvor vi hører til, er noget af 
det smukkeste i Danmark er ikke vores 
fortjeneste, men vi nyder det i fulde 
drag. 
Jeg fik lige fingre i et klubblad fra 
Kongelig Dansk Yachtklub hvor Bent 
Lyman har skrevet om Gambøt og 
Thurø, 4 sider i farver , med flotte bil-
leder fra hele øen samt historier om 
vores mindesmærker, kirke m.m.. 
Så måske kommer alle medlemmer af 
K.D.Y til Gambøt i løbet af sommeren 
De skal være så velkommen. 
I Skrivende stund er alle bådene sat i 
vandet, det blev de d. 17. april i fint 
vejr. 
Kranen er klar til at tage den første båd 
op kl. 8.00 og alle både var i vandet kl. 
12,00 det er fascinerende at se hvordan 
kranføreren og Keld med hjælpere får 
det til at gå stille, roligt og effektivt, 
skipperne går med penslen når båden 
hænger i luften for at male pletterne 
hvor stativet har været; det hele nås. 
Vi der har små børnebørn slæber dem 
med for at se den store kran, og for at 
sidde i båden for første gang i år i hå-
bet om, de bliver bidt af en gal sejler. 

Det er en glædens dag.  
Vi kan også glæde os over at vi har 
plads ved sejlklubbens bro, vi der har 
ligget der i mange år tager det som en 
selvfølge, men jeg har mødt et par lyk-
kelige sejlere der endelig har fået plads 
efter at have ventet i mange år. 
Blandt andet Marianne og Heine Ege-
dal, jeg kan se i Gambøtposten fra 

1995 at de stod som nr. 51 på 
ventelisten dengang, Og min søn 
Esben som var medlem allerede 
som optimistsejler, men som 
meldte sig ud for at spare da han 
studerede og ikke tænkte på han 
ville få  egen båd senere. 
Det har han ærgret sig over i 10 
år, men i år fik også han tilbudt 
en låneplads, vores fællesskab i 

Hørt på havnen !! 
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sejlklubben gør, at det er en del billi-
gere end de privatejede broer, som jo 
er en forretning. Og klublivet kommer 
tættere på ved vores egne broer. 
Og hvad er det så der er så dejlig ved 
at være med i klublivet ?  ja det er den 
hjælpsomhed som man møder hvis der 
er noget som man skal være flere om, 
f.eks. når masten skal på, eller en lille 
snak om alt muligt, som i dag hvor vi 
beundrede Just´s (tidligere formand) 
ny motorcykel og fik en snak om 1000 
kubik, (hvad det så betyder), og ikke 
mindst når man slår sig ned på grill-
pladsen, der kommer altid nogen hvis 
man ønsker selskab. 
 
Lidt tanker om klubhus. 
Vi er vist alle meget glade for vores 
”nye” havnehus, og optimisthus. 
Mine tanker går alligevel tilbage til 
det meget flotte hus som Mogens 
Laubjerg havde tegnet og som var til 
forslag i 1994, men det var for dyrt 
mente nogle. ca. 4. mill. Kr. hvis 
håndværkere skulle lave det hele, 2 
mill. hvis klubben selv yder arbejds-
kraft. Det var tegnet så det kunne byg-
ges i Etaper, første etape 1,4 mill. og i 
det hus  havde vi alt i et. 
Hanne og Peter Hvid havde et indlæg 
i Gambøtposten i 1994 med et forslag, 
hvor økonomien gik over 10 år. Hvis 
det var gået igennem, havde vi også 
haft et flot klubhus i dag. 
 
Nå det er jo let at være bagklog. 
Og jeg kan jo ikke sige hvordan det 
var gået. 
Det der får mig på de tanker er alle 
vores forbedringer på Egely. 
Vi har ofret nye vinduer og ekstra dør, 
nyt gulv samt rep. af taget og vi er 
ikke færdige der er tale om renovation 
af køkkenet, handikap toilet, samt no-

get nyt loft og belysning i salen, og så 
bliver det stadig kun en barak. 
Til dem som ikke var med  
Dengang kan jeg orientere at forslaget 
fra 1994 indeholdt stort forsamlings-
rum på 144 m2  med kantinefacilite-
ter, samt  badefaciliteter, teknikrum, 
depot, møderum, galleri, aktivitetsrum 
i alt 500m2 
Ved at kikke lidt i gamle Gambøtpo-
ster fra 1994 , kan jeg se der er mange 
advarende røster angående at føre 
klubben ud i stor gæld. 
Så må vi nu glæde os over vores sejl-
klub uden gæld og over vores gode 
solide havnehus til 1,8 mill. 
Men !! Så havde vi nok ikke haft 4 
solinger og gummibåden og nye føl-
gebåde m.m. 
Bolil 
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Den 25-5-88 afsejler HR 312 ”Maria” 
kl. ll.3o fra Gambøt i pæn vind og 
solskin, men efter Omø tofte flover 
det og først kl. 21 passerer vi Stor-
strømsbroen, hvorefter vi fortøjer ved 
den gule bøje, 
ud for Vor-
dingborg, ved 
Vintersbølle. 
Næste morgen 
letter vi anker, 
og vinden by-
der os, at mo-
toren må i 
gang, men vi 
ankommer vel 
til Gisløvs La-
ge kl.17. 
Videre går det 
næste dag, 
igen med sol og fin vind, så vi passe-
rer Smykehug kl. 9, sætter spileren og 
anløber Skillinge kl.16. Herfra går 
sejladsen nordøstover, hvor vi i stille 
vejr og for motor passerer Utklippen 
og ankommer til Sandhamn. I Sand-
hamn ligger kun 3 både, så der er god 
plads og noget så yndigt med blom-
strende kodrivere og tulipaner, mens 
syrener endnu ikke helt er sprunget 
ud. 
Næste morgen er det diset, så vi væl-
ger at sejle ind ved Kristianopel - et 
meget idyllisk sted. Kirken ligger lige 
ved havnen, og netop som vi ankom-
mer, står en fin hestevogn, pyntet 
med bøgegrene, parat til at køre for et 
brudepar. Vi kigger lige lidt nærmere 
på den flotte kirke, som Christian den 

IV lod bygge i år 1621, inden vi sejler 
igen. Under en flot blå himmel an-
kommer vi til Bjergkvara, hvor den 
første rigtige skærgård begynder. 
Næste morgen er der atter sol og blå 

himmel, og 
den manglen-
de vind er fak-
tisk et gode, 
da vi så får tid 
til at nyde den 
storslåede na-
tur. Vi anløber 
Kalmar ved 
middagstid, 
det er en me-
get spændende 
gammel by 
med fine slot-
te, borge og 

kirker. Efter at have taget et hurtigt 
kig på byen og fået en dejlig frokost, 
går turen videre nordpå, hvor vi pas-
serer Skæggenæs, sætter sejl og an-
kommer snart til Borgholm på Øland. 
Her får vi cyklerne frem og kører til 
Borgholmruinerne, igennem den lyse-
grønne skov, hvor anemonerne blom-
strer, videre til Solliden, som er det 
svenske kongepars sommerferiested, 
selvfølgelig med egen bro og pavillon 
ved stranden. Selve Borgholm havn 
er ikke rar at ligge i, så vi stikker igen 
og får en dejlig sejltur ind i skærgår-
den ved Dæmnmandsfyr, syd om 
Vållø, og ankommer så til Påskalavik, 
kl. 21. I Påskalavik står ”Der rote alte 
mand”, en stor træfigur, med rød jak-
ke, sorte bukser og høj sort hat, over-

Maria for fulde sejl! 

Stafetten: V /Jytte og Verner Sørensen 

 

Et uddrag af vores logbog: En tur til Stockholm 



19 

for havnen og holde lidt øje med det 
hele. 
Vi fortsætter sejlturen forbi Furø fyr 
og går ind ved Kungsundet, hvorefter 
vi anløber Loftahammer. Loftaham-
mer ligger i en lille lagune og har en 
smal indsejling, og masser af både – 
en rigtig himmerigsmundfuld af et 
sted. Herfra går det atter for motor 
igennem en fin skærgård til Arkøsund, 
hvor vi bliver for natten. 
Efter at have købt to søkort, sejler vi 
videre nordover. Ved Oxelø trækker 
det op til torden, og vi går ind i 
”Femøren” bådehavn, men snart er det 
et skønt vejr igen, og vi lister af. Vi 
sejler igennem en meget spændende 
skærgård med flotte skove så langt 
øjet rækker og lægger til ved en privat 
bro i Sævsundet. 
Næste dag når vi Sødertælje, hvor 
vejrguderne atter byder på tordenvejr 
og regn, så vi får en liggedag. 
Derfra går vi i slusen og under Mælar-
broen og Liljeholmsbroen + to broer 
mere og en sluse ved Hammerby så 
atter en bro, og pludselig var vi midt i 
Stockholm.Vi sejlede op til Wasamu-
seet og fandt en gæstehavn. Vi har nu 
sejlet 5o7 sømil på 12 dage. 
Vi opholder os nogle dage i Stock-
holm, centrum og strøget besøges, så 
koncerthallen og videre over på 
Skeppsholmen, over talrige broer, til 
nationalmuseet, igennem Kongeslot-
tets gård, Riksmuseet og andre slotte. 
Gamle staden var helt sikkert også 
besøget værd. Ude på Skansen besøger 
vi Wasamuseet, og vi nåede også lige 
at komme en tur i Tivoli. 
Tilbage går turen via Sødertælje til 
Oxeløsund. Da vi nærmer os Oxelø-
sund fyldes farvandet og luftrummet 
med svenske krigsskibe, lytteposter og 
helikoptere. De eftersøgte en russisk 

undervandsbåd, som skulle være lige 
netop i det farvand, hvor vi sejlede. Vi 
anløb ”Femøren” bådehavn, og selv 
herinde var der undersøgelser i gang 
mellem broerne, så vi fik lige en ekstra 
oplevelse. 
Vi fortsætter til Arkøsund og videre ad 
Ettersundet. Ved indsejlingen til Etter-
sundet passerer vi en lille ø, og pludse-
lig begynder en kirkeklokke at ringe 
på denne lille knold af en ø, kl. er 10, 
og det var søndag. På øen var en lille 
kirke med udendørs opstillet klokke. 
Nogle folk var på udflugt dertil, ellers 
var øen ganske ubeboet. Vi sejler forbi 
gudstjenesten og ankommer vel til 
Mem, hvorfra turen går det videre til 
Sødertælje. 
Vi springer den ellers flotte beskrivel-
se af Gøtaelven over, da den har været 
beskrevet flere gange før her i bladet. 
I Motala gør vi en afstikker til Vadste-
na, som er en oplevelse og klart kan 
anbefales. Et slot midt i havnen er cen-
trum for gæstebroerne. 
Efter et dejligt ophold sejler vi videre 
sydover til Borghamn, som er en lille 
fiskerihavn. Her er vandet meget klart, 
selv på 6 meters dybde, kan vi se bun-
den. Videre sejler vi ned langs Omber-
get, som er 260 meter højt, har stejle 
sider, skov på toppen og mange grotter 
forsvinder ind i klippen. Derfra sejler 
vi videre til Karlsborg og Sjøtorp. Fra 
Sjøtorp sejler vi mod Mariastad, hvor 
vi nyder at være på frit vand igen. Fra 
Mariastad sejler vi til Læckø, hvor vi i 
næsten 10 sømil kan se det hvide slot. 
Så går vi igennem Kållandsø skærgård 
og videre til Ekenæs skærgården, hvor 
vi overnatter i ”Spikens” gæstehavn. 
Næste dag stævner vi ud mod Væners-
borg, som skulle vise sig at blive en af 
de helt store oplevelser. Her traf vi 
nemlig en svensk dame, som tilbød at 
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hente os næste morgen kl. 5.30 i bil. 
Nu skulle vi på elgsafari. Vi kørte til 
Hallenberget, hvor vi så flotte elgkøer 
med deres små kalve – der var mindst 
hundrede elge. Her var en udsigt så 
flot og en vidunderlig natur. Efter at 
have indsnuset naturen og de smukke 
dyr, kørte hun os videre til Væners-
næs, hvor hun boede. Det var en rigtig 
svensk landbrugsejendom, med køer, 
kalve, heste og hvad der ellers hører 
sig til. Hendes mand var desværre 
slemt præget af slidgigt, så en hjælp-
som bror passede bedriften, selv var 
hun lige gået på pension efter at have 
været sygeplejerske. Her fik vi så dej-
lig morgenmad, hvorefter hun kørte 
videre over Hunneberget, rundt om en 
sø og så tilbage til havnen efter en fan-
tastisk morgen. Betaling, tja… hvis vi 
havde en flaske whisky, så… men des-
værre var vi kørt læns, så vi måtte ty 
til kontanterne for at takke for denne 
dejlige og smukke oplevelse. 
Så fortsatte vi mod Trollhættan, hvor 
vi bliver nød til at gør et ophold, for at 
se nærmere på det flotte vandfald. Vi 
fortøjer så ved ”lille Edet”, med dets 
kraftværk og laksetrappen. Vi sejler 
videre til Bohus og ind i den lille kanal 
ved ”Fars Hatt”., hvorefter vi når Gø-
teborg  og Hindsholmkilen. 
Kl. 8.30 sejler vi fra Hindshomkilen 
med w.s.w. 10 sek. ned til ”Tistlerne” 
og vestover. Vi ankommer til 
LæsøVesterø kl. 17.30. 
Næste morgen, står vi tidligt op for at 
nå at se fiskerne komme ind. Vi køber 
2 kg. Jomfruhummmere og efter at 
have kogt dem sejlede vi til Hou havn, 
lige nord for Hals. Hou havn er en dej-
lig naturhavn, gravet ud blandt sand 
og klitter. I denne smukke havn hyg-
gede vi os med et lækkert måltid - 
jomfruhummer og jordbær… så bliver 

det vist ikke bedre! 
Sejlturen går videre sydpå i sol og var-
me til Grenå ny bådehavn, hvor ser-
vicen var i top… rundstykkerne stod 
på fordækket næste morgen. 
Turen fortsætter til Ballen, hvor vi 
fortøjer udenpå ”Eleonora” vores søn 
og svigerdatters båd. Traditionen tro 
spiser vi i ”Dokken” og har et par her-
lige dage der. 
Efter nogle dejlige og oplevelsesrige 
dage går turen over Kerteminde og så 
hjem til Thurø. 
Udsejlet distance ca.1100 sømil – 4o 
dage – en dejlig ferie med masser af 
gode og sjove minder. 
 

Jytte & Verner Sørensen 

”Maria” 
 
Stafetten går videre til 
 
”Jesper III ”  Henning Larsen 
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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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Juniorafdelingen 

Juniorafdelingen har det godt. Vi har 
været utroligt ”begavet”, idet SYD-
BANK har  bevilget os kr . 10.000 i år  
og kr. 10.000 til næste år. Det har re-
sulteret i, at vi har været i stand til at 
købe den Hobie 405, som vi havde til 
låns sidste år. Samtidigt var vi heldige 
at falde over en Europe jolle, så alt i 
alt har vi fået 2 skibe. 
Samtidigt har vi i vinterens løb gået til 
navigation og tovværk. Det har resul-
teret i at 10 juniorer har bestået den 
teoretiske del af duelighedsbeviset og 
vi forventer således allerede til som-
mer  at have førere til skibene. 
Andre har gået til tovværk og lært at 
splejse og mange andre tovværkskun-
ster, så alt i alt har vi haft en rigtig god 
vinter. 
Sommeren forventer vi os også meget 
af. Der er gang i planlægningen af et 
par ture i løbet af den varmere periode. 
Her skal vi bl.a. sove i de telte som 
SYDBANK også var  så rare at med-
sponsere. 
Turene forventer vi går til nogle af de 
små øer, som vi jo er så heldige at ha-
ve lige uden for havnen. Ja, det er nu 

ikke Kidholm. Øvelsessejlads som vi 
plejer om tirsdagen og torsdagen. 
En anden ting som er begyndt at brede 
sig er, at juniorerne får mulighed for at 
sejle med de voksne om mandagen. 
Det er en rigtig god ting. For med det 
opnår vi et af de mål, der er hensigten 
med juniorarbejdet. At de får sejlet i 
en masse forskellige både og får en 
bred erfaring. Samtidigt får de del i 
den erfaring en masse af de ældre sej-
lere har mulighed for at give videre. 
Så hvis andre skulle ønske at få gaster 
kan de henvende sig til mig. 
 
Juniorerne ser frem til en god og lære-
rig sæson, som starter den 27. april. 
Vel mødt 

John Runge 

Finn Morritzen 

Hans Morritzen 
Kristen Morritzen 

Ken Faistrup 
Svend Ipsen 

Pia Hofman Hansen 
Mads Hofman Hansen 
Bodil Hofman Hansen 

Reinhardt Jensen 

Velkommen til nye medlemmer i klubben 



24 



25 

 
Solingafdelingen 

Formand     Ib Oldrup  
            Hjaltesvej 12    62 20 64 12    Oldrup@post.tele.dk 
Sekretær       Pia Skovly Jensen  
           Flagebakken 206    62 20 58 86    siopsj@svendborg-kom.dk 
                    
Bådsmænd/styring af både/udlån m.v. 
 
Tovholder   Jørgen Holme           
  Bergmannsvej 118          62 20 76 70     Jorgen.Holme@mail.dk 
                    Johan Elton       A.P.Møllers kollegiet 73 D3,     20 94 38 31 
                    Michael Johansen   Skovsbostrand 4               62 80 06 72      
                    Carin Nicolajsen      Krusemyntevænget 6,  
                    5772 Kværndrup             62 27 18 20      Nicolajsen@tennis.dk 
                       
Udvalg – kontakt til sponsorer m.v.:  Ib Oldrup 
 
Kapsejlads  Fleetsejlads m.v. 
 
                    Nick Bo Bünger 
          Runevænget 1                  62 20 75 22      nickbunger@jubii.mail.dk 
                
Juniorudvalget 
 
Formand     John Runge             
          Måroddevej 15         62 20 70 96       John.Runge@Get2net.dk 
                   Bent Nygård  
          Neergaardsmindevej 18    62 20 65 44      bent@nygaardnet.dk 
                   Martin Svovlgaard 
                   Johan Elton(Jensen) 
 
 
Hjælpere med bådene: 
                   Kim Bünger, Søndervej 109                              62 20 65 20 
                   Henrik Meyer,Søndervej 8                                62 20 65 51 
                   Henrik Snitker, Kukkervænget 15                    62 20 58 68 
                   Hans Knudsen,, Grønnevej 202                        62 20 50 44 
                   Tine Frederiksen, Mosestræde 42                     62 20 75 10 

mailto:Oldrup@post.tele.dk
mailto:siopsj@svendborg-kom.dk
mailto:Jorgen.Holme@mail.dk
mailto:nickbunger@jubii.mail.dk
mailto:John.Runge@Get2net.dk
mailto:bent@nygaardnet.dk
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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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Optimisterne 

Træer og buske bliver grønnere og 
grønnere og vi kan næsten ikke vente 
mere med at komme på vandet. 
Søndag den 18. april var de nye opti-
mister til kæntringsøvelse i den gl. 
svømmehal. 
Den er helt perfekt til det og alle var 
utrolig dygtige til at vælte jollen og 
svømme med redningsvest på. 
Den dag havde vi et travlt program og 
inden at børnene var blevet tørre gik 
det videre til standerhejsning i Gam-
bøt. 
Det var dejligt at så mange nye og gl. 
børn ville være med til at døbe den 
nye optimistjolle fra Danboat  
”Søsportens Brancheforening” og den 
nye følgebåd fra A.P. Møller og Hu-
stru fonden. 
Lørdag den 1. maj kl. 14.00 er der ord-
ne jolle dag i Gambøt. 
Sejlads på vandet starter uge 19, tirs-
dag og torsdag. 
Der bliver tryk på i Gambøt med alle 
de mange børn og vi må hjælpe hinan-
den med at passe godt på vores dejlige 
sted. 
De store børn har været i fuld sving i 
lang tid og i Påsken var 4 børn på Gar-
da Søen i Italien og 1 var i Egå. De fik 

sejlet en masse timer og  lærte meget. 
Sammen med Kristian Wikkelsøe har 
de sejlet hver tirsdag og torsdag. 
I den skrevne stund ligger 5 børn fra 
klubben og sejler 1. afdeling af opti-
misternes internationale udtagel-
se/rangliste stævne i Helsingør. Der er 
stor kamp om pladserne men de er alle 
ved godt mod og har stor glæde af at 
Kristian Wikkelsøe er taget med her-
over. 

Dorte Olrik 
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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 



29 

Standerhejsning den 18. april 2004 

Formanden 
holder tale før 
standeren sættes 
for en ny sæson,  
og klubsangen  
afsynges.  
Nye både skul- 
le døbes 

SYDBANK afle- 
verede en check 
På 10.000 kr. til 
John Runge som 
hjælp til en Hobie 
405 og en Europa 
Jolle til brug for 
juniorafdelingen. 

Dorthe Olrik fra op-
timistafdelingn 

fik en ny jolle af 
DANBOAT. 

Så var der børnechampagne  
til optimisterne. 
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THURØ AFDELING  62 20 50 93 
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1. Bjarne Nielsen 
2. Henning Blåby Larsen 
3. Steen Andersen 
4. Annie Ovesen 
5. Ole Wester 
6. Jørn Faistrup 
7. Knud Winther Nielsen 
8. Ib Oldrup 
9. Christian Henriksen 
10. Per Hansen 
11. Jan Jensen 
12. Peter Ovesen 
13. Finn Jebjerg 
14. Birgitte Kristensen 
15. Kim Wichmann 
16. Knud E. Jørgensen 
17. Niels Mosberg 
18. Allan Schmeltz 
19. Mariane Egedal 
20. John Erik Jessen 
21. Henrik Bo Frænde 
22. Nick Bo Bünger 
23. Vagn Pedersen 
24. Roald Kristoffersen 
25. Susanne Larsen 
26. Aage Sørensen 
27. Lisbeth Olrik 
28. Anne-Dorthe Andersen 
29. Keld Andersen 
30. Esben Fischer 
31. Steffen K. Nielsen 
32. Dennis Schmidt 
33. Erik Garne Thomsen 
34. Inger Anhøj 
35. Hans Peter Gere 
36. Vagner K. Nielsen 
37. Marianne Mortensen 
38. Jesper Mortensen 

39. Arne Andersen 
40. Kaj Hansen 
41. Yvonne Albertsen 
42. Dorthe List Nielsen 
43. Susanne Haldager 
44. Boy H. Christensen 
45. Aage Skjold Hansen 
46. Michael Nørgaard 
47. Helle Hasle 
48. Ulla-Britt Lyman 
49. Bent Stub Henriksen 
50. Erik Johansen 
51. Michael Vinther 
52. Frede Bastholm Hansen 
53. Leif Nielsen 
54. Tage Huusfeldt 
55. Palle Bendix Jensen 
56. Carl H. Jensen 
57. Peter Andersen 
58. Søren Dolberg 
59. Poul Erik Steffensen 
60. John Runge 
61. Carl Kristian Dohse 
62. Søren Bjerrum 
63. Jeppe Søndergaard 
64. Michael Mohr 
65. Michael Olesen 
66. Jørn Jespersen 
67. Lars Mathiesen 
68. Martin Schjeldahl 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bropladsventeliste 31. marts 2004 
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Jessens Mole 3. 

Tlf. 62 21 52 06 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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