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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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Nu er alle i gang med sejladssæsonen. 
Alle afdelinger kører for fuld skrue, og der 
er liv i sejlklubben. 
Der er også liv i gruppen af aktive ældre 
ikke arbejdsramte medlemmer i Thurø 
Sejlklub. Gruppen er etableret på initiativ 
af Henning Nielsen, og der er tale om at 
medlemmer, som ikke i lige så høj grad 
som andre er bundet af daglige pligter på 
arbejdsmarkedet, kan mødes et par gange 
om måneden til hyggeligt samvær i klub-
ben og i det omfang gruppen finder pas-
sende måske løse visse opgaver, som den 
bedømmer trænger sig på omkring vedli-
geholdelse af klubbens arealer m.v. og 
som måske ikke lige hører ind under et at 
udvalgene. Jeg har indtryk af, at mange 
medlemmer har sluttet op. Jeg synes at der 
er taget et rigtigt godt initiativ, og jeg er 
glad for at sådan noget kan gro frem i vo-
res klub. Bestyrelsen vil lytte med interes-
se og velvillighed til de signaler, som 
gruppen måtte sende. 
Øhavet Rundt er den største kapsejlads-
mæssige begivenhed i klubben, og det er 
tid for bådejerne og besætningerne at 
planlægge deltagelse. Jeg håber, at sejlad-
sens popularitet betyder, at endnu flere vil 
slutte op om sejladsen. Jeg er sikker på, at 
der ikke er problemer med at medlemmer-
ne deltager såvel forud som under sejlad-
sen som hjælpere, da denne indsats er en 
forudsætning for at arrangementet kan 
forløbe til sejlernes og dermed klubbens 
tilfredshed. 
Svendborg Festdage foregår i ugen op til 
Øhavet Rundt, altså uge 34, og festdagene 
afsluttes i lighed med sidste år af Svend-
borg Ildregatta. Der vil blive arrangeret 
illumination langs sundet i begge retninger 
fra havnen og som oplæg til festfyrværke-
riet fra Skansen, vil der blive taget initia-
tiv til en eskadresejlads hvor bådene vil 

være illuminerede. 
Der planlægges 
med start fra Pile-
krogen ved Troense 
og fra Rantzaus-
minde. Begge ste-
der vil der være underholdning med leven-
de musik på havnen inden starten af 
eskadresejladsen kl. 22. Der arbejdes på at 
hver deltagende båd kan få udleveret en 
lyskæde til opsætning på båden, så bådene 
kan blive festligt oplyste. Det store fest-
fyrværkeri planlægges startet kl. 23. Der 
vil komme nærmere orientering ved op-
slag og annoncer om tidspunkter, sejlrute 
og udlevering af lys m.v. Selv om arrange-
mentet løber af stabelen netop samme dag 
som Øhavet Rundt håber jeg, at mange vil 
slutte op om begivenheden og medvirke til 
at gøre Svendborg Festdage til en stor og 
tilbagevendende begivenhed. Jeg skal gøre 
opmærksom på, at Thurø Sejlklub kraftigt 
har gjort opmærksom på, at sammenfaldet 
med vores store begivenhed ikke er opti-
mal, og jeg har indtryk af, at budskabet er 
forstået. 
Lige en påmindelse om vores parkerings-
forhold med restriktioner på tid og reser-
vation af handicapplads på havnepladsen, 
og forbud indtil oven for bakken; og husk 
lige det grønne skilt når din bådplads er 
ledig til en gæst. 
Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god 
sommer med gode oplevelser ved og på 
vandet. 

Carsten 
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Juni.   Sommerferie. 

  

Juli.   Sommerferie 
 
August. 
  
 4.  Senior gruppen mødes kl. 10.00 
 
 4.  Pigestart 18.30 
  
 5.  Juniorstart  kl. 18.00 
  
 9.  Aftenkapsejladsstart  kl. 19.00 
  
 20.  Fællesspisning i teltet i Gambøt. med grillmad og musik 
   og dans for alle interesserede. 
  
 21.-22. Ø – havet rundt se side 17 
 
 28.  Hyæneræs i Nyborg 
 
 
 
 
  

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. August 
 
Indlæg afleveres til  

Snebærvænget 6, Thurø eller Frodevænget 2 Thurø   eller mail  tsk@mail.dk 
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Lidt mere klubhus 
Jeg er blevet gjort opmærksom på at det  
omtalte klubhus ( Gambøtposten nr. 3 ) 
slet ikke kunne lade sig bygge, da der kom 
en ny lokalplan fra kommunen og ifølge 
den måtte der ikke bygges så højt. Derfor 
blev denne model droppet. 
Men vi har da Egely, eller har vi?? 
Hver onsdag fra 1.maj til 1.oktober siden 
1984 har pigesejlerne brugt Egely til un-
dervisning og kaffedrikning . 
Onsdag d. 19.maj mødte rigtig mange pi-
ger op, vi skulle efter sejladsen have teori-
undervisning om vind og bomning, 
Egely var dækket op til fest men desværre 
ikke til pigerne! 
Jeg ved der er lavet nye regler ang. Egely, 
har nogen lyst til at genopfriske dem i 
bladet.?? 
Pigesejlerne 
Lad os blive lidt ved pigesejlerne. 
I 1994 var der på listen 89 piger. I 2004 er 
der  78. 19 af pigerne er gengangere, ved 
at se på listerne fra  årene kan jeg se der er 
mange piger som har sejlet  
Men der er kommet rigtig mange nye nav-
ne hvert år, mange af pigerne har sejlet en 
3-4 år og har holdt pause eller er stoppet. 
Det tager jeg som udtryk for de synes de 
har lært at sejle, til det behov de selv synes 
de har. Søndag d. 6.juni sås 4 både beman-
det med piger sejle underligt inde i Thurø-
bund, det så ud til de starter en kapsejlads, 
men giver op straks efter startlinien, og 
senere sejlede nogle i 8 tal på en meget 
lille bane, og de prøver at få båden til at 
sejle så langsomt som muligt, ja at ligge 
helt stille med fuld sejl, lige det modsatte 
af hvad man plejer. 
Ja der var god vind og solskin den dag vi 
havde øvelse med Henrik og Claus som 
instruktører, og vi fik lært vores båd at 
kende, det var en rigtig lærerig dag, og vi 
fik brugt al vores energi. En rigtig god dag 
for de 13 piger der deltog. 
Det har blæst og blæst her i foråret, men 

alligevel er 
der meget 
aktivitet i 
Gambøt. 
En mandag 
aften var 
der 59 både 
ude på 
Lunkebug-
ten, men så 
begyndte 
fodbolden 
eller 
hvad ?? 
Mandagen 
efter var 
der kun 28 både ude, det blæste nu også en 
hård vind. Men næste gang igen 55 både. 
Der er i alt tilmeldt 80 både til aftenkap-
sejladserne, meget meget flot!!!! 
Fredag d. 18 skulle pigesejlerne ”ud i det 
blå” men regn og hård vind fik dem til at 
sejle en tur i Lunkebugten, og grille i 
Gambøt. 
Samme weekend var der social camp for 
optimisterne, men stadig for meget vind, 
man kunne se optimisterne uden sejl blive 
trukket af følgebåde i en rundkreds, så på 
vandet kom de, jeg forstod også på dem, at 
det sociale samvær var det vigtigste. 
Samtidig så man solingerne komme hjem, 
ungdomsafdelingen havde været på tur. 
På bænkene ved havnehuset, grillpladsen 
og alle bænkene ved fiskehytterne er der 
nu altid fiskere, sejlere, turister og andet 
godtfolk som får sig en snak om vind og 
vejr. 
Ja så er det alligevel Dansk sommer i 
Gambøt.   

Bodil 
 

Hørt på havnen !! 
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 SKÅRUP VVS Aps 

RYTTERSKOVEN 4  5700 SVENDBORG 
TLF. 62 23 17 76 

Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43 

 

Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 

Skipperkroen 
 

God mad 
Et godt sted at feste 
Hyggelige omgivelser 

Selskaber fra 8 til 80 per. 
10 % rabat på mad ud af huset 

 

Ring efter vores spæn-
dende brochure 
 

Søndervej 1 
Thurø 
Tlf. 62 20 50 12 

Oliefyr & gasservice 
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Pinseturen 2004 set 

med nye øjne 
Som forholdsvis nybagte thurinere og med-
lemmer af Thurø Sejlklub, tilmeldte vi os 
sejlklubbens årlige pinsetur. Turen skulle i 
år gå til Rudkø-
bing via Drejø. 
Det eneste 
kendskab vi 
havde til klub-
bens øvrige 
medlemmer 
stammer fra 
sidste års afrig-
gerfest, samt 
dem man nu 
tilfældigt møder, når masten skal rigges til. 
Derfor var vi noget spændte på, hvordan vi 
ville blive modtaget af en gruppe medlem-
mer der har kendt hinanden gennem mange 
år. 
Vi mødte op i havnehuset fredag eftermid-
dag, hvor vi blev modtaget af Kirsten og 
Allan. 
Efter at have fået udredet nogle forviklinger 
om vores båds navn og type, blev vi budt 
hjertelig velkommen, og kunne fortsætte til 
næste udfordring: modstrøm, modvind samt 
modtagelsen på Drejø. 
Vi anløb Drejø i strid vestlig vind og biden-
de kulde. Vi blev hjulpet til kaj af hjælp-
somme sejlere, og lærte hurtigt de øvrige 
deltagere at kende. 
Samme aften kom turudvalgets første ind-
slag: Brandslukning i praksis! 
Just fyrede op i ankerbrønden på La Vita. 
Efter nogen tid ulmede det fælt på hele hav-
neområdet. 
Nogle mente, det nok var Erlings nye gril 
der lige skulle brændes til! 
Andre mente, at det i så fald var besynder-
ligt, at røgen steg op fra La Vitas anker-
brønd! 
Så blev al disponibel brandslukningsudstyr 
fundet frem: En pøs og en rusten ildslukker! 
Pøsen løste opgaven. 
Siden viste det sig, at branden skyldtes en 
fejl i den tekniske installation. En kabel-
tromle var brændt sammen. Just mente, det 

skyldtes en af hans løse forbindelser! 
(Måske burde skibstilsynet gennemgå in-
stallationerne på La Vita.) 
Efter den koldeste grillaften i mands minde, 
vågnede vi op til en dejlig lørdag med sol 
og svag vind. 
På turen til Rudkøbing skulle vi løse en 
opgave, som kort fortalt gik ud på at for-
vandle et puslespil til et kunstværk. 
Lones bidrag til ovennævnte kunstværk 
faldt åbenbart i dommernes smag, så hun fik 
overragt præmien: En specielfremstillet 
skibsklokke, lavet af det fineste rødgods og 
med en klang så ren og så fin (og høj). 
Klokken blev monteret på Biancaens mast, 
og gav den aldrende skude noget af en an-
sigtsløftning. Der hang den så resten af tu-
ren, og kaldte til samling, når sejlerfolket 
skulle mødes til de øvrige udmærkede ar-

rangementer, 
som turudvalget 
havde arrange-
ret. 
Mandag middag 
sluttede så pin-
seturen, som for 
os blev en me-
get positiv ople-
velse. 
Vi kan derfor 

roligt anbefale andre ”nybegyndere” at del-
tage i klubbens 
arrangementer. 
Tak for et godt 
arrangement, tak 
for klokken, og 
tak fordi I alle tog 
godt imod et par 
debutanter. 

Lone & Jan  
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Vi har haft et fremragende forår. Vejret 
har været forskelligt, men det har givet 
de nye føreraspiranter et vældig godt 
udgangspunkt for at øve sig. Gasterne 
er ligeledes ved at være godt efter det, 
og her sidst på forsæsonen er der kom-
me nye til, som ønske at sejle. Vi reg-
ner med en tilgang på 4-6 fra foråret. 
 
Fire juniorer sejler med til aftenkapsej-
lads, som jo også er en del af det at 
lære at sejle. Det er ikke utænkeligt at 
vi snart skal i gang med noget kapsej-
ladstræning for dem, der har lyst til det. 
405’eren er fast ude 2 gange om ugen 
og der er spirende interesse for at prøve 
jollerne. Vi må håbe at Dansk Sejluni-
on en dag bemærker vores ønske om at 
få lov at låne en 405’er, men indtil nu 
er det ikke lykkedes. 
 
På tursiden har vi netop afsluttet en 
kold men frisk tur til Strynø. Strynø er 
et fortrinligt sted for os Thurinere, for 
dels ligger havnen i læ for vestenvinde, 
dels er der både købmand og kro. Det 
regnede kraftigt da vi mødte om lørda-
gen den 19. juni, men 10 friske unger 
og to voksne var klar, og da vi skulle af 
sted klarede det op til en fin sejlads. 
Nicolaj fulgte med i sin egen jolle, som 
sikkerhed ved havneanløb og hvis der i 
øvrigt skulle ske noget. Havnefogeden 
var på havnen for at tage i mod os, og 
teltene fra SYDBANK/TRÆLASTEN 
kom endnu en gang til deres ret. Enkel 
 
te fandt dog ud af, at varmt tøj og sove 
pose havde været en god ting at tage 

med. Det var så koldt da vi spiste 
(grillede) at kødet næsten blev koldt 
inden vi nåede at spise det. Men hva’, 
en god tur i det fri kunne det ikke tage 
fra os. 
 
Vi håber meget at der kommer flere til 
her efter sommerferien, hvor vi forven-
ter at de første rigtige førere er klar. 
Her i sommerferien har føreraspiranter-
ne fået tilladelse til at sejle mindst 2 
fører sammen og så tage nogle gaster 
med ud. De må sejle i under 10 m/s og 
indenfor Thurø Rev - Stenodden og om 
til Svendborgsundbroen. Det håber vi, 
at de rigtigt benytter sig af. 
 
Sidst men ikke mindst, så lyser sejlglæ-
den ud af ungerne og de kan snart selv, 
hvilket har været utroligt dejligt at 
mærke og se. Det er jo målet med det, 
at opbygge en juniorafdeling, nemlig at 
opbygge en blivende og sund interesse 
for en sund sport, SEJLSPORT, uanset 
om man er til kapsejlads, tursejlads 
eller bare det at være på vandet sam-
men med andre. 
 
Ha’ en rigtig god sommer og vi ses 
igen torsdag den 5. august kl. 1800 
 

John Runge 

Juniorafdelingen 
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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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Det var med stor glæde, at så mange ikke arbejdsramte fandt vej til sejlklubben i 
forlængelse af opråbet i Gambøtpostens sidste nr. Vi var 13 personer til det første 
møde, hvor vi fandt ud af, hvor vi kunne gøre gavn, uden at bryde ind i andre ud-
valgs arbejde. 
Der er selvfølgelig tale om at ”arbejde”, men det vigtige er det sociale, og det må 
siges, at der er højt humør. Vi arbejder, drikker kaffe, arbejder og drikker en øl, 
og så går vi hjem med en god følelse af at have udrettet noget til gavn for klub-
ben. 
Skulle DU også have lyst til at være med, så kom den 4. august kl. 10.00.  Der er 
ikke mødepligt, men kom hvis du kan. 

Der hygges og der snak-
kes, det var rigtigt sjovt at 
være med. 
Tak for en god indsats til 
alle og tak for de dejlige 
kager til kaffen. 

Senior gruppen  
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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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Vi havde aftalt på årsmødet,  modsat 
sidste sæson, at starte tidligt i maj i 
år for at kunne udnytte alle de gode 
sejldage, vi gik glip af sidste år i maj. 
Men vi havde nok lige glemt at tá 
chefmetrologen i ed, så i stedet for 
det fine sejlvejr er det mest blevet til 
blæst og kulde og et par aflyste sej-
ladser. 
Men ellers er vi kommet godt i gang 
og har udvidet staben med et par sej-
lere og der er et par mere der gerne 
vil komme og prøve, her venter vi på 
lidt magsvejr.  
Der er også kommet flere hjælpere til 
dels sejlkyndige dels landbaserede 
hjælpere der også ved hvordan man 
bager en kage. 
Vi sejler  både onsdag og torsdag. 
Her er der gang i bådende, kaffen, 

kagerne og broen 
vrimler med sejlere 
og hjælpere imellem 
hinanden i kamp om 
at få tildelt et par mi-
nutters hvil på bæn-
ken inden den næste 
skal have pladsen. 
Optimister det er vi, 
derfor er der planlagt 
en grillaften på plad-
sen kort efter St. 
Hans, fra da af tror vi 
på det gode vejr. 
På vegne af Mini-
12M udvalget 

Erling Justesen 

MINI-12M – BLÆSENDE SÆSONSTART 

Onsdag og torsdag er der fuld fart på Mini 12 M afdelingen 
Og heldigvis har de fået flere hjælpere. 
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Fredag den 28. maj sejlede en halv 
snes både til Drejø i god vind. 
Grillen blev tændt så den var klar ved 
20-tiden og besynderlig lugt bredte 
sig. Naturligt nok troede de fleste at 
det var Erlings flotte og ubrugte grill 
der skulle brænde evt. pudsemiddel el. 
lign af. 
Hanne ombord på La Vita så imidler-
tid til sin rædsel, at der steg røg op fra 
ankerbrønden. Just var snarrådig og 
affyrede sin ildslukker derned. En de-
fekt el-forbindelse havde forårsaget 
misæren, men takket være hurtig og 
fornuftig reaktion slap de med en sort 
ankerbrønd. Herefter nød vi alle, dog 
med klaprende tænder vor medbragte 
grillmad. De udholdende der holdt 
aftenmøde på Fenja så Månelise glide 
stille ind ved midnatstide. 
Lørdag - efter skippermødet på Drejø 
- sejlede vi  til Rudkøbing - de udhol-
dende for sejl i den lette vind. 
Vi samledes med de både der havde 

taget turen direkte fra 
Thurø. Alle - dog undta-
get Kalas, der har fast 
plads i Rudkøbing- lagde 
sig indenfor klapbroen i 
Skudehavnen. 
Kl. 15 mødtes vi igen til 
skippermøde, hvor vi 
afleverede vores opgave 
der gik ud på, med udle-
verede farver at male et 
udsnit af et billede, som 
skulle bedømmes af en 
kompetent "komite". 
Vinderne var Lone og 
Jan (Knudsen) fra Vega . 
Præmien var en skibs-

klokke, som resten af turen bl.a. blev 
anvendt til at kalde deltagerne sam-
men. 
Børnene havde også lavet fine tegnin-
ger. 
Festaftenen - Flot pyntede borde - god 
mad fra lokal slagter - god stemning. 

Just berettede om dette at "ski´e" til 
stor moro. 
Pludselig bliver det alvor - det 
"bevaringsværdige" trofæ skal overgi-

Pinsefællesturen 2004 
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ves til den der skal arrangere Fællestur 
2005.- Andantino får æren - Tak for 
tilliden. 
Og dansen gik til de små timer. 
Skippermødet - Søndag. Knap så højrø-
stede denne morgen. Men Dr. Nielsen 
er nu god at konsultere. Der var arran-
geret tur til det gode skib "Mjølner" i 
Fiskerihavnen. Her berettede Just med 
myndig stemme, og som om han aldrig 
havde bestilt andet, om paketbådens 
indretning og dens historie, herunder 
den encylindrede glødehovedmotor Det 
var ikke godt med lyst tøj ombord. Ved 
denne lejlighed var der også indtil flere 
hentydninger om Bentes mobiltelefon, 
der heldigvis ikke var i jakken, da hun 
smed den i det lidt plumrede vand - for 
da lå den, altså telefonen, allerede på 
bunden af Skudehavnen. 

Vi blev budt på en dejlig frokost i klub-
huset med sild, pålæg, røde pølser og 
div. drikkevarer. 

Efter en lille lur bliver der dystet på 
ski. Ikke vandski - men specialkonstru-
erede brædder, hvor 3 personer skulle 
samarbejde om at gå om kap med et 
andet hold. 
Det gik ud over Elise (Månelise)´s tæer 
i kampens hede. 
Efter dette gjaldt det Petanque. Her var 
der stor glæde af at Birte fra Felix viste 
at hun var en perfekt sweeper - hun 
jævnede underlaget så det var muligt at 
spille i det bløde sand. 
Om aftenen grillede vi på pladsen ved 
klubhuset, igen koldt men rigtig god 
stemning. 
Mandag efter Skippermødet var der 

almindeligt opbrud, enkelte blev dog 
og spiste frokost - det var slut på endnu 
en minderig og veltilrettelagt pinsetur. 
Tak til arrangørerne Kirsten og Allan, 
Hanne og Just, Kirsten og Mogens 
samt Mona og Erling. 
Med håb om at flere nye også vil slutte 
sig til fremover, på gensyn 

Inna M og Carsten, Andantino. 
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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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Thurø Sejlklub 

  

indbyder til kapsejladsen 

 
ØHAVET RUNDT  

21. - 22. august 2004 
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Tilmelding: Tilmelding sendes senest den 15. august 2004 til : 
 Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, Thurø, 5700 Svendborg  
 pr. brev eller på Email:  LLO@KMD.DK 
 Tlf.: 62 20 62 08 
 Vedlagt kr. 250,- :   på check eller 

   indbetalt på giro 616-7373 eller 
     overført til Svendborg Sparekasse 0813 8130467300 

Der vil igen i år være opslået telt og pølsevogn på pladsen, hvorfra der sælges 
Is, pølser, øl og vand. 

Fredag aften fra kl. 19.00 til 24.00 vil der være 
Levende musik og mulighed for dans. 

Der sælges desuden  
Grill-mad med bagt kartoffel og salat for kun 65,- kr. pr. portion. 

Rød- og hvidvin sælges til rimelige priser. 
Lørdag morgen fælles gratis morgenbord med kaffe og rundstykker kl. 07:00 

 
 ------------------ klip --------------------------- klip --------------------------- klip ----------------

  
Bedes udfyldt med BLOKBOGSTAVER.   Øhavet Rundt 2004  

 
  Klub: …………………………………….     deltagernr.        start       løb            cert.nr.   

 
  Bådtype:………………………………..  

                Udfyldes af løbsledelsen 
Bådens  navn:  ………………………. 
 
Sejlnummer ……………………………  Vhf. nr.:……………………………... 
 
Sæt X hvis du ønsker at deltage i et løb for både uden målerbrev: 

 
  Målerbrevs-Certifikatnr.: …………………………….. TA-2004: ……………………… 
 
  Bådens fører: …………………………………………………………………………………...  

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….        

        
Postnr & by: ……………………………………………….. Tlf. nr.:………………………….

  
Vedlagt check/kontant  kr. 250,-  
Overført til Svendborg  Sparekasse 
Indbetalt på GIRO 

          
Ønsker at deltage i fælles gratis morgenbord med ____  deltagere.                                             
 
Underskrift_________________________________________ 
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Program:  Program samt deltagernummer udleveres fredag den 20. august 2004 
mellem kl. 18.00 og 21.00 samt lørdag den 21. august fra kl. 07.00  til 
kl. 09.00 i havnehuset. 

 
Skippermøde:  Afholdes på bådepladsen lørdag den 21. august kl. 08.00. 
 
Banen:  Banen er 47 sømil og fremgår af banekortet. Der startes fra GAMBØT. 
    
Omsejlingsretning:  Bekendtgøres på skippermødet. 
 
Startsignal: Før første start lørdag den 21. august kl. 09.00. 
 Derefter startes med 10 min. intervaller. De små både starter først. 
 
Tidsbegrænsning:   Der er fastsat en tidsbegrænsning til søndag den 22. august 2004 kl. 

12.00 for fuldførelse.  
 Fartøjer, som overskrider denne tidsbegrænsning, regnes som ikke  

fuldført og har pligt til herefter hurtigst muligt at melde sig hos  dom-
merkomiteen i Thurø Sejlklub. 

Sejladsbestemmelser:   Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 2001- 2004 med D.S.'s 
forskrifter og sejladsbestemmelser samt de bestemmelser, der fremgår 
af sejladsprogrammet. 

  Sejladsen er kategori "C". 
 
 Hængestropper må kun anvendes såfremt klassereglerne  
 tillader dem, og der sejles i klasseløb. 
 
Løb: Der udskrives løb for DH-2004 både, samt for både uden målerbrev. 
 Klasse- og standardløb for minimum 3 både.  
 
Præmietid: Beregnes efter TA-2004. Præmie til hver 4. startende båd i hvert løb. 
 Gyldigt målerbrev skal forevises på forlangende og ved protest. 
 Både, der deltager i løb for både uden målerbrev, kan ikke nedlægge 

protest.  
 
Bemanding: Bemandingen er fri, men enkeltmandssejlads er ikke tilladt. 
 Bemandingsliste skal afleveres ved udlevering af program. 
 
Redningsudstyr: Ethvert deltagende fartøj skal have 1 redningsudstyr til hvert besæt-

ningsmedlem ombord. 
 Deltagerne opfordres tillige til at have nødsignaler og livliner ombord. 
 
Afvisning: Kapsejlads- og dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise  fartø-

jer,  som ikke skønnes egnet til sejladsen. KDY 15 m2 juniorbåd er 
tilladt. 

Præmieuddeling: Afholdes søndag den 22. august 2004 kl. 15.00 i GAMBØT. 
 Resultatliste kan ses på Thruø Sejlklub’s hjemmeside: 
 www.sis-svendborg.dk/klubber/visklub.php?id=78 
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 Kortskitse til Øhavet Rundt 

Conny Christensen 
Claus Hagen-Pedersen 
Winnie Holm Thomsen 
Rasmus HagenPedersen 
Tommy Christensen 
Henning Andersen 
Liselotte Damgaard 
Merete Lundtang 
Helene Lundtang 
Helle Hølmkjær 
Mette R. Eriksen 
Henriette Franke 
Yvonne Petersen 
Dorthe Ullegaard 

 
 
Gunda Bonde Pedersen 

Marianne Heide 
Alan Olsen   
Peter Egedesø 
Halvor A.P. 

Susie Simonsen 
 
Optimister 
Kasper Walsted 
Isak Trap Andersen 
Ninna V. Andersen 
Christian Kristensen 
Mathias Hansen 
Lærke Baulund 
Sune Klarskov 
Emil Wulff 
Nikolaj Frandson 
Rebecca Bütler 

Catrine Breinholt 
Frederik Klausen 
Katrine Lund 
Alexander Fyrstelin Jørg 
Anders Clausen 
Victoria Maleshyn 
August Maleshyn 
Emil Madsen 
Frederik Ersted 
Kim Søgaard 
Anders Clausen 

Thurø Sejlklub byder følgende nye  
medlemmer velkommen i klubben 
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Forårssæson  
i pigeafdelingen 
 
Vi har haft en forrygende forårssæson. 
Gamle pigesejlere såvel som nye bol-
trer sig omkring i Thurøbund og på 
Lunkebugten. 
Vi har fåret mange nye sejlere og også 
nye både/skippere i år. Lige nu er der i 
år tilmeldt 15 nye og totalt er vi 78 pi-
ger. 5 mandlige skippere samt Keld og 
Bent. 
Vi siger meget velkommen til Bent i 
Jams og til Leif i Sirene. Det er dejligt 
at man stadig vil hjælpe i pigeafdelin-
gen med at få alle disse nye piger med 
ud at sejle. Tak skal i have. 
Her i forsæsonen har vi haft en del un-
dervisning med bl. andet Bent Rohbach 
og Henrik Meyer. Vi har hørt om hav-
nemanøvrer, spring, ankring og vindsi-
tuationer i al almindelighed. Vi har 
også hørt om kapsejlads og startrutiner, 
samt det at starte på det helt rigtige 
sted. Bare vi nu ikke alle sejler ind i 
hinanden. 
’Den 6/6-04 havde vi en forrygende 
undervisning med Henrik og Jacob. De 
13 piger, der mødte op, havde en utro-
lig lærerig, men også udmattende dag. 
Det var et rigtig godt kursus. Kursus 
var delt op med både teori og praktiske 
sejlads. Vejret var helt i top til dette 
arrangement. 
”Ud i det Blå” løb af stabelen d. 18/6-
04. Her skulle turen have gået til Lun-
deborg. Vi var 3 skibe tilmeldt. Det ene 
meldte fra, så var vi kun 2 med for lidt 
besætning på den ene. Vi besluttede 
sammen at grille i Gambøt og her hav-
de vi få der var tilbage en rigtig hygge-
lig aften. Hvor er i henne alle i piger. 
Med denne ringe tilslutning er det et 
arrangement, vi ikke skal satse på 
fremover. 

Vi har afslutning med grillaften d. 
30/6-04. Her har vi først en lille tur i 
bådene. Samtidig starter vi grillen op 
og hver båd sørger for egen fortæring. 
De piger der er løse gaster må slutte sig 
til på en båd. 
Efter sommerferien starter vi op med 
sejladsen d. 4. august og så har vi nogle 
travle stunder foran os. Her er Ø-havet 
Rundt hvor pigerne står for grillning og 
salg i forbindelse med arrangementet. 
D. 28. august er der Hyæneræs i Ny-
borg. Jeg håber at rigtig mange vil bak-
ke op om dette arrangement. Pigerne i 
Nyborg glæder sig meget til dette ar-
rangement og er allerede i fuld gang. 
Tilbage er nu blot at ønske alle jer pi-
gesejlere og pigesejlermænd en rigtig 
god sommerferie sammen med jeres 
familier. Pas god på jer selv og hinan-
den. Husk nu redningsvesten og husk at 
lave mand over bord,  inden det går 
galt. Han skulle også gerne kunne sam-
le dig op……….. 

Ingeborg 

 Med hilsen fra 
Pigeafdelingen i 
Nyborg Sejlklub. 
 
Vi glæder os meget 
til at se jer alle…. 
 

Hanne og Co. 
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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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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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Da der ikke har været skrevet ret meget 
i den lokale avis om vores Ol-
udtagelse, vil jeg hermed forsøge at 
fortælle lidt om mit forløb, som dog 
ikke gav nogen Ol udtagelse, men et 
par små sidegevinster i stedet.  
Vil lige tilføje at jeg absolut ikke er 
ked af den manglende dækning fra lo-
kalavisen, da det ikke er specielt sjovt 
for en selv at læse, når det går af 
”Pommern til”. 
 
Først vil jeg sige TSK, Fyns AMT og 
Fynskredsen (lovning på et beløb) 
tusind tak for støtten, specielt til 
Løvschall, Runge og Ingeborg for 
ihærdigt arbejde. 
 
Egentlig havde jeg droppet tanken om 
Ol i Athen i efteråret 2003 primært 
p.g.a pengemangel. 
Mine 2 nærmeste konkurrenter havde 
begge sejlet sig til en plads på A-
landsholdet og derved var der ikke 
plads til undertegnede på et B-
landshold med begrænset støtte. Begge 
konkurrenter ville så modtage ca. 
250.000 kr. i støtte til grej og 250.000 
kr. til tabt arbejdsfortjeneste i 2004. I 
OL året forventes det at støttemodtage-
re sejler på fuld tid. Med en elevplads 
på 60 – 80 % tid, bil, lejlighed i Hørs-
holm er det vel logik, at der ikke var 
penge til overs til sejlads. Derfor blev 
planerne lagt på is. 
 
I sommeren 2003 havde jeg dog lavet 
en aftale med en amerikaner (Meg Gil-
lard) ang. sparring op til de amerikan-
ske Ol-udtagelser. D.v.s. en tur til Flo-
rida i november og igen i januar. Den-
ne aftale ville jeg gerne overholde. 

Meg kendte til min økonomi og skaffe-
de pengene til rejserne via nogle fonde 
i USA. Det var super, men da det dreje-
de sig om Meg, sejlede jeg kun med 
hendes grej og fik derved ikke videre 
udviklet mit eget. Meg vandt i februar 
den amerikanske udtagelse suverænt. 
 
I februar begyndte tankerne ”Vil jeg 
ikke fortryde til mine dages ende, hvis 
jeg ikke gjorde et forsøg” Ol har de 
sidste 10 år stået som drømmemålet og 
det VAR inde for rækkevidde. 
 
Gode kræfter (TSK-Fyns Amt-
Fynkredsen) blev involveret, suppleret 
med mine forældre og en kassekredit. 
Det rakte ikke meget i forhold til de 
andre, men forsøget kunne gøres. 
 
Desværre, set i bakspejlet, lavede jeg 
så et total sats. Har altid sejlet med et 
dansk sejlfabrikat, hvor sejlmageren 
har været med på vandet i testperioden 
og så rettet sejl til om natten for at det 
kunne testes dagen efter. 
Jeg følte at jeg manglede 5-10 % i for-
hold til de 2 andre. Derfor bestilte jeg 
på opfordring fra andre, 2 sejl fra en 
New Zealandsk sejlmager uden nogen 
former for test. De nåede først frem 2 
dage før Ol udtagelses stævnet startede 
på Mallorca. Det gik ikke godt på Mal-
lorca. Det tager tid at få nyt grej til at 
fungere.  
Desværre var næste stævne i Hyeres – 
Frankrig kun 14 dage længere fremme. 
Grejet blev sat af på hjemturen fra Mal-
lorca. Så udgangspunktet i Hyeres ville 
være som det sluttede på Mallorca. 
 
Tja det gik ligeså skidt og så var jeg 

Tak for hjælpen! Af Ditte Juul 
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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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faktisk ude af racet. Kun et mirakel 
kunne gøre det. I det sidste udtagelses 
stævne i SPA, Holland var der frem-
gang, men slet ikke nok.  
Men der var en sidegevinst. Signe Liv-
bjerg som vandt OL-udtagelse har øn-
sket mig som sparringspartner op til 
OL i Athen. 
Somme tider kunne det være rart om 
man kunne se noget i krystalkuglen. 
Hvis bare jeg havde sejlet op til mine 
”Mallorca-SPA-Hyeres 2003 resulta-
ter” ja så havde jeg været med. 
 
Mere sidegevinst: 
Vi er 3 MEGET forskellige piger, hvor 
jeg nok er den mest udadvendte, socia-
le o.s.v. En af Elitesektorens store sam-
arbejdspartnere og sponsor ”HEMPEL” 
skulle bruge en Europa-sejler til et 
”Skibsreder Show” i Athen. I DS men-
te man at jeg var det rigtige valg, hvis 
jeg selv ville. Nu er det sjældent jeg 
tænker så meget over tingene, så jeg 
sagde uden blusel ja til 3 dage på et 
luksushotel (1-3. juni). Hotellet lå højt 
oppe på en klippe lige ud til havet. For-
an hotellet var der en swimming pool 
hvor jeg skulle udføre mine ”stunts”. 
Til arrangementet var der inviteret 
1200 forretningsforbindelser. Alle 
iklædt smoking/lange selskabskjoler. 
Min opgave var at sejle rundt i swim-
ming poolen i Europe jolle pyntet med 
reklamer. Der var en lille søbrise, så 
turen på langs af poolen tog ca. 7 sek. 
En proff fodboldspiller kan udføre 
mange ting med en bold. Når man har 
sejlet mange år i Europe jolle, ja så kan 
man efterhånden også en del tricks med 
sådan en. Dette blev demonstreret un-
der min del af showet. Jeg vil tro jeg 
har sejlet 3 x 30 min i løbet af aftenen. 
I mellem turene og efter, skulle jeg så 
gå rundt og snakke med gæsterne. Jeg 
skilte mig temmelig meget ud i forhold 

til gæsterne. T-shirt og shorts fra DS 
samt ”klipklapper”.  
Hele arrangementet blev en kæmpe 
succes og efterfølgende forsøger Hem-
pel at ordne det således at når mit sam-
arbejde med Signe er slut i Athen, 
overgår jeg til dem, bl.a. for at sejle 
rundt med samarbejdspartnere / spon-
sorer m.v. under Ol-sejladserne. For-
klare dem lidt om hvad der foregår. 
 
Summesumarum. Ingen OL-deltagelse, 
men de kommende opgaver smager lidt 
af det. 
 
Fremtiden: 
Om kort tid er der VM på Sardinien og 

lige efter OL er der DM i Svendborg. 
Hvad ville være bedre end at slutte med 
et DM på næsten hjemmebane? Det er 
den kortsigtede plan. 
 
Derefter: arbejde, arbejde, arbejde 
o.s.v. så de røde tal kan komme væk. 

Ditte i pølen 
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THURØ AFDELING  62 20 50 93 
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Sejladsmæssigt bliver jeg ofte ringet op 
af Dorte O´s træner for at snakke frem-
tid. Dorte O stopper efter OL og jeg 
skulle så samle et team og fortsætte i 
hendes Yngling. Men jeg er ikke helt 
indstillet på at sejle kølbåd endnu. Det 
med at sejle jolle i 10-15 m/s ned af 
bakke, bomninger, mærkerundinger, 
adrenalin der koger, nærkontakt med 
vandet, ja det er for mig ”at leve” 
Alternativet er 470 jolle som jeg og 
Signe Livbjerg har snakket meget om. 
Muligvis vil DS hjælpe os i gang. Det 
skal være sjovt at sejle. Selvom jeg lige 
nu siger slut med Europe jollen, så skal 
man vel heller ikke være helt katego-
risk. 
 
Dramaet i Ol udtagelsen. 
 
Dem der læser Jyllandsposten /Politik-
ken / bådmagasinet eller diverse debat 
forums vil nok have opdaget at der har 
udspillet sig et drama i vores OL-
udtagelse. 
Jeg har forsøgt at holde mig ude af det 
rent debatmæssigt ved at undlade at 
svare på det meste når journalister har 
ringet og spurgt. Men selvfølgelig har 
jeg en holdning til det. 
 

Det er en lang historie, hvor mange 
mærkelige ting er sket og sagt. Sagen 
er ikke helt slut endnu, men bliver be-
handlet i DIF. Det vil blive al for vidt-
gående at fortælle hele forløbet i dette 
stykke.  
 
God sommerferie! 

Sejlerhilsen  Ditte 

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. 

Sælges: AP GPS navigator komplet med kabler  og antenne 
Pris kr. 1.000,- 

Carsten Krat, telefon 62 22 26 72 
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Jeg er født i Sverige, blandet og sprøjte-
støbt i Karlshamn i marts 1977. 
Jeg ankom til Thurø på ladet af en last-
bil den 7. april 1977. 
Efter et par måneder i en have, hvor der 
blev puslet i mit indre blev jeg søsat den 
7. juli 1977. 
Jomfruturen gik til Høruphav. Under lidt 
blæsevejr den første nat drev en anden 
båd ind i min stævn og smadrede min 
forreste lanterne. Det var sandelig hårdt, 
at komme ud blandt fremmede lystbåde. 
1978 blev mit første hele år på havet. 
Sommerens ferietur gik til Limfjorden. 
To voksne, to børn, to hunde (af middel-
svær størrelse), to cykler og en skyde-
pram på slæb, var hvad jeg måtte slæbe 
på. 
Det gik fint, vi nåede fjorden rundt og 
besøgte en masse byer herunder Hjar-
bæk. 
Skibets frue undrede sig på denne del af 
turen over at min log teede sig underligt, 
men det klarede skipper ved resolut at 
slukke for elektronikken. 
Da vi igen kom ud ved Virksund, fik vi 
oplyst at Hjarbæk fjord nok ikke lige var 
stedet for lystbåde med en dybgang af 
1,9 m. 
Men vi har været der og ligget ved Vi-
borg Sejlklubs broer. 
I Thisted stod nogle mennesker på kajen 
og så os lægge til. Hundene stod bundet 
i cockpittet, det er den letteste måde at 
forhindre utidig landlov. 
Da jeg lå godt i mine fortøjninger og 
børnene kommer op fra kahytten, så 
udbryder en af tilskuerne: "Gud de har 
også børn". 
På samme rundtur turen blev flere ferie-
mål inde i land besøgt. Det foregik på 
cykel. 
En voksen, et barn og en hund om hver 

cykel, og så gik det ellers derud af. 
Året efter endte sommerferien i Odense 
havn. Her blæste jeg inde sammen med 
Ida. Efter nogle meget blæsende dage 
rejste alle gaster på nær min skipper 
hjem med toget. 
Heldigvis kom Mogens Felle ombord og 
så gik det for fulde gardiner hjem til 
Thurø. 
Det var lige før vi var på Thurø, før to-
get var i Svendborg. 
1980 blev de nordtyske havne besøgt. 
Året efter gik turen Sjælland rundt. 
1982 Lübeck. 1983 igen Limfjorden 
denne gang i følgeskab med Svanen. Da 
Svanen og dens besætning også skulle 
se Lübeck blev det sommerens hoved-
mål i 1984. 
I 1985 igen Sjælland rundt denne gang i 
følgeskab med Fenja. Jeg behøver næp-
pe at fortælle, at det altid blæser, når vi 
skal passere  Sjællands Odde, men hel-
digvis er der ikke så langt til Odden 
havn, hvor besætningen igen kan falde 
til ro. 
Da jeg i 25 vintre har ligget i vandet året 
rundt, har jeg rig mulighed for at påvir-
ke min skipper, når han kommer og ser 
til mig. 
Ved et af hans besøg fik jeg ham over-
bevist om, at en havkrydser hører til på 
havet. 
Så i 1986 blev der indført drengeture. 
Thurø-Marstrand med Oust og Tjørn 
rundt på 7 døgn i pragtfuldt vejr. 
Da familien sammen med Svanens be-
sætning hørte om det, ville de også ger-
ne til Marstrand. Denne gang havde vi 3 
uger til rådighed. 
Gæt hvordan vejret blev? 
Vi forlod Anholdt i flot vejr 4-5 meter 
pr. sekund og kunne fint holde kurs til 
Marstrand. 

Stafetten 
v / Henning Larsen Der var engang....... 
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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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Efter en times tid drejede vinden nord 
over og tog til i styrke. Vi endte i Var-
berg i noget der minder om for meget 
vind til familiesejlads. 
Efter en overliggerdag listede vi inden-
skærs mod vores mål. Vi nåede hele 
turen rundt og oplevede Guldholmen i 
godt vejr, ligesom turen gennem Ström-
merne godt kan frempiske en god stem-
ning. 
Og sådan er det gået, det ene år efter det 
andet. Så er der alle de ture, hvor målet 
var købmanden i Maesholm eller Kap-
peln. 
Det var ikke bare en enkelt gang om 
året, nej hvis ikke lige jeg var tilmeldt 
en vigtig kapsejlads så piskede jeg frem 
og tilbage over Østersøen, den ene 
weekend efter den anden. 
Der var et år, hvor jeg ankom til Ma-
esholm mellem jul og nytår, tolderen 
havde afsluttet sin bog med indklarerin-
ger, så han så helt fortabt ud. Kommer i 
nu, ja det kunne vi ikke benægte. 
Så blev skibsnavnet Jesper 3 og besæt-
ningens antal kilet ind oven på den linie, 
der skulle have afsluttet det år, som tol-
deren troede var overstået. 
Da vi kom igen 3.die nytårsdag var der 
fin plads i tolderens bog, et helt nyt år 
og en masse nye sider at tage af. 
Under et andet julebesøg i Maesholm 
blev det snevejr. Næste morgen var mit 
dæk helt hvidt, så en gast blev udkom-
manderet til at skovle sne. Vejrguderne 
havde ikke de bedste udsigter for den 
dag så to fra besætningen rejste hjem via 
færgen og Geltinge mole. 
Både tolderen og jeg kunne fornemme, 
at provianten ikke helt passede med be-
sætningens antal, da turen efter et døgns 
tid gik nordover. 
I 1990 blev det til ture til Lübeck og  
Wismar. Anløbet af sidstnævnte  havn 
var ret spændende, da Østtyskland på 
det tidspunkt ikke helt var indstillet på 
den vestlige sejlkultur. 

31. December 1990 stod min sumlog på 
27.650 sømil. Samme log nåede 32.035 
sømil før den blev udskiftet i foråret 
1997. 
1991 var jeg Rügen rundt med drengene 
og på familietur Fyn rundt. 
Året efter var der en ny besætning, der 
gerne ville opleve Marstrand og det fik 
de så lov til. 
I 1993 havde jeg to familier med på Ei-
deren og det er en af de få ture, hvor 
solen deltog hovedparten af tiden. 
Vel hjemme igen måtte jeg på drengetur 
til Anholt. Tom havde aldrig besøgt den 
ø, og det var jo synd for ham. 
Skæbneåret 1994 endte med et brag, da 
jeg ramte en meget stor sten i Limfjor-
den. Den sten lå et sted, hvor den be-
stemt ikke skulle være. Jeg blev løftet 
op i en kran og kikket på, og min skip-
per sagde, at det kunne jeg godt sejle 
hjem med. 
Da jeg kom hjem til Thurø blev jeg la-
vet. Så nu er jeg endnu bedre en før mø-
det med stenen. 
Als, Sjælland og mere Marstrand blev 
det til før skipper i 1997 gik på pension. 
Det blev herefter besluttet, at vi næste år 
skulle til Stockholm og hjem gennem 
Gøtakanalen. 
   

 
Fortsættes i næste nummer 
ret sikker på sin position. Der er ikke 
andre i båden, som kan få skylden, hvis 
det går galt. Jeg har hørt, at den svenske 
undergrund ikke består af sandbund. 
I Gøteborg fyldte vi diesel, desværre var 
det beskidt diesel. Tankstationen var en 
flydende ponton lavet af beton. Vi opda-
gede først miseren da jeg i for meget 
vind skulle anløbe Østerby på Læsø. 
Inden havnen blev maskinen startet, 
men efter nogle minutter holdt skruen 
op med at dreje rundt. Næste dag blev 
brændstofanlægget undersøgt og her 
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Jessens Mole 3. 

Tlf. 62 21 52 06 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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