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Thurø Sejlklub  
 

Nr. 5 September / Oktober 2004. 
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Øhavet Rundt 2004 blev igen i år en stor oplevelse 
for alle, på land og til vands. 
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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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Øhavet Rundt, vores store kapsejladsbegi-
venhed og et af de samlende punkter i 
klublivet, blev afviklet i fint vejr med sol, 
bortset fra en kraftig regnbyge omkring 
starten og bortset fra en kortere periode i 
Svendborg Sund, også med passende luft. 
Der var tilmeldt 86 både i år. Det var en 
lille nedgang fra 93 sidste år. Den indle-
dende festaften om fredagen forløb fint. 
Pigeafdelingen sørgede for lækker mad, 
der var levende musik til dans og andre 
medlemmer bemandede ølhanerne og pøl-
sevognen. Ved skippermødet inden sejlad-
sen blev der trukket lod blandt de tilstede-
værende besætninger om 3 gavekort på 
henholdsvis 1.000, 2.000 og 3000 kr. fra 
den lokale afdeling af North Sails ved Ni-
els Christiansen. Ved præmieoverrækkel-
sen søndag, hvor mange var mødt op i det 
fine vejr, blev der uddelt sponsorpræmier 
fra Båd og Motor Fåborg, Bakkegård, Ør-
kild og Nordea. Herudover var der natur-
ligvis klubbens løbspræmier til vinderne af 
de enkelte løb. Øllet var fra bryggeriet 
Vestfyen. Klubbens gode sponsorer er en 
forudsætning for at vi kan lave et attraktivt 
arrangement, så jeg vil derfor takke spon-
sorerne for deres interesse for klubben og 
deres støtte. Jeg synes også, at der er grund 
til at takke de mange medlemmer, som 
medvirker ved planlægningen, ved opstil-
lingen inden, under arrangementet og efter 
sejladsen. Der er tale om en stor og nød-
vendig indsats, som gøres for klubben. 
 
Vi har mistet et betydningsfuldt medlem i 
sejlklubben. Per Christoffersen er død efter 
nogen tids sygdom. Per har i mange år, ja 
gennem hele klubbens levetid, været den 
man aldrig gik forgæves til, når klubben 
havde brug for assistance. Per var kendt af 
de fleste i klubben og på Thurø, hvor han 
har boet og arbejdet det meste af livet. Per 
satte en ære i at kunne udføre det gode 

håndværk, selvfølge-
lig mest i forbindelse 
med bådebygning, 
som var hans fag, 
men også på alle andre områder når et 
stykke håndværksarbejde skulle gøres. 
Overalt på klubbens område kan peges på 
ting, som Per har udført eller været med til 
at udføre. Per har gennem hele livet sejlet 
og bygget sine egne både, ligesom han 
også har sat sine velvillige fingeraftryk på 
mange af vi andres både. Mine tanker går 
til Birthe og børnene, som for tidligt har 
mistet familiens holdepunkt, og jeg håber, 
at Birthe vil bevare sin tilknytning til klub-
livet. 
 
Sommerferien er ovre. Vejret til søs har vi 
nok oplevet meget forskelligt alt efter fe-
rietidspunktet, men der bliver forhåbentlig 
nogle sensommerdage med mulighed for 
kompensation for en kold og våd sommer-
ferie. Snart starter halvåret uden både i 
vandet. Starten markeres af afriggerfesten, 
og jeg håber virkelig, at man vil slutte op 
om dette meget hyggelige og festlige ar-
rangement. 
Anette Hoff, Per Røssel og Jacob Groth 
har i Tumle vundet det uofficielle dan-
marksmesterskab for 806, og Jeanine Olrik 
har sammen med 2 andre sydfynske sejlere 
vundet DM i holdsejlads for Optimister. 
Jeanine er også blevet nr. 4 ved Nordisk 
mesterskab i Sverige. Flotte præstationer, 
til lykke. 

Carsten 
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 September. 
  
 18.  Klubmesterskab i Soling Gambøt kl. 8.30 
  
 20.  Sidste mandagsaftenkapsejlads   
  
 26.  Distancesejlads skippermøde kl. 09.00 
 
 Oktober. 
 
  
 
 23.  Bådoptagning Gambøt kl. 8.00 
  
 24.  Tilmelding til afriggerfest se side 5 
 
 27.  Deadline Gambøtposten  
 
 30.  Afriggerfest Egely kl. 18.00 
 
 November. 
  
 17.  Årsmøde Aktivitetsudvalget Egely kl. 19.00 
 
 18.  Årsmøde bladudvalg Egely kl. 18.30 
 
 25.  Årsmøde broudvalget Egely kl. 19.00 
 
   
  

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. Oktober 
 
Indlæg afleveres til  

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

Bådoptagning: 
 

Er i år lørdag den 23. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper som sæd-
vanlig hinanden. 
 

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest lørdag den 9. oktober, men måske er der plads før. 

Husk alle master skal mærkes med navn og telefon-
nummer. 
 

Søsætning: 
Det sker lørdag den 16. april  2004. Og masterne skal være ud af masteskuret senest lør-
dag den 23. april. 

 Broudvalget 
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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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Indbydelse til åbne Klubmesterskaber for Soling 2004 
 
Thurø Sejlklub har igen i år den fornøjelsen at indbyde dig til en spændende dag 
på Thurøbund,  hvor du får lejlighed til dyste på korte op/ned baner, om den ære i 
et helt år at kalde sig klubmester i Soling. 
 
Skippermøde i Gambøt d. 18.09.04 kl. 08.30 
 
Pris: 100 kr. pr. besætning. 
 
Besætning:  Max. 2 mænd over 16 år. Undtagelse: 3 personer, hvis mindst den 
ene er 16 eller yngre, eller er en kvinde. 
 
Tilmelding:  
  nickbunger@jubiimail.dk  eller 62 20 75 22 / 30 54 14 13. senest d. 14/9-04 
 
Regler: Udleveres ved skippermødet. 
 
Med venlig hilsen 

Solingudvalget 
 
 
Fra VISIONE, der uheldigvis gik på grund kort efter starten Ø-Havet 
rundt, har vi modtaget denne mail: 
 
Nu er den værste skuffelse ved at lægge sig, og så mener jeg lige, at det er på sin 
plads, at give jer en returmelding. 
Jeg vil gerne sige jer tak, for et utroligt godt arrangement. Jeg / vi oplevede en 
hjælp og service meget over hvad vi havde forventet, både før, under og ef-
ter vores 10 minutters sejlads, krydret med 1,5 times mere stillestående kapsej-
lads, fra alle de personer vi mødte omkring arrangementet. 
Vi glæder os til, at nå hele vejen rundt til næste år, måske med en enkelt udskift-
ning på navigatørpladsen. 
 
Med venlig hilsen 

Per Weiskvist 

 

Solingudvalget orienterer 
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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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I næsten 16 år har vi nu afholdt dette 
meget traditionelle arrangement. De 
fleste gange med start fra Gambøt, der-
for vil vi nu rette en stor tak til sejlklub-
ben og folkene & fiskerne ved Suttetræ-
et derfor denne lille artikel omkring 
hvad Øhavet Rundt er for os træsejlere 
og måske for jer....? 

Øhavet Rundt blev startet på grund at vi 
ikke kunne komme med de store træski-
be Fyn Rundt. Vi fandt så en Bowlerhat 
(som arrangøren bærer) og lavede vores 
eget meget børnevenlige 5 dages arran-
gement med besøg og en enkelt overnat-
ning i det Sydfynske Øhav, typisk Øer 
som Bukø, Strynø, Ommel, Drejø og 
altid afslutning i forsamlingshuset på 
Avernakø. I år blev det til Strynø, Om-
mel og Avernakø.   
Til vort arrangement er der typisk en 30
-35 deltagende både, små åbne smakke-
joller og lidt større gaffelriggere som 
hovedsagelig kommer fra det Sydfyn-
ske, vi har dog også deltagere fra Hjar-
bæk, Korsør, Fanø og Langeland.  
Efter en daglig sejlads på typisk 5 eller 
6 timer er der teltslagning, madlavning, 
vindrikning og mange sjove børnekon-
kurrencer, såsom støvlekast, rundbold, 
skattejagt og den årlige store lagkage 
konkurrence. Den sidste aften er der så 
børnekabaret, dans og musik i forsam-
lingshuset ved Korshavn/Avernakø.  
Vi en hel speciel regel/præmie som ud-
deles til et skib dagligt, nemlig træsko-
støvlerne, som hænges op i styrbord 
vant og som giver skibet retten til vejen 
over andre deltagere hele dagen lang !  

 

Velkommen til Øhavet Rundt 2005 til 
alle som har et træskib eller smakkejolle 
helst med gammeldags rig og sejl.  

Fra Thurø Sejlklub deltog Arne Tønne-
sen og Knud Krabbe, der her ses på de 
vilde vover!  
 

ØHAVET RUNDT for joller og mindre 
træskibe 
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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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Hver sommer i de sidste 10 år  har  
sejladsen "Øhavet rundt" været arran-
geret i det sydfynske øhav. Det er et 
løst arrangement som holdes sammen 
af et par gamle træskostøvler og en 
masse lagkager !! 

Det er ikke nødvendigt med tilmelding 
- i 2004 skulle man skal bare møde op 
i Gambøt Havn, hvor Thurø Sejlklub 
holder til. Når man havde betalt 100 
kr. pr båd, var man med i næsten en 
uges fællessejlads i det omfang, man 
havde tid og lyst. Hvor turen skulle gå 
hen var ikke helt fastlagt - det kom an 
på vejr og vind 

Lyst til at være med havde i år ca. 35 
træbåde fra 14 fods joller til 35 fods 
jagter med alle mulige typer som f. eks 
Limfjordssjægter, Tosmakker, Ly-

næsjoller, en Nordlandsbåd, en gam-
mel redningsbåd, og så sidst men ikke 
mindst fire Ringkøbing Fjordsmakker 
nemlig Leif Lalleglad, Freia, Balder 
og Klegod bemandet med Ole, Karen, 
Jørn, Frede, Ivan, Erik (formanden), 
Søren, Ole og Gert. 

Turen startede med trailere fra 
Ringkøbing lørdag kl 10, og kl 14 var 
kolonnen fremme ved Gambøt Havn, 
hvor turlederen Robert Peel myndigt 
dirigerede søsætning og teltslagning i 
den hyggelige havn på Thurøs syd-
kyst. På en gammel stejleplads under 
store egetræer og med stråtækte fi-
skerskure blev teltene slået op. De lo-
kale fiskeres ølbænk - iøvrigt i læ af et 
suttetræ (!) - hørte også til den hygge-
lige helhed. Og så sørgede sejlklub-
bens moderne klubhus for fine toiletter 

og varmt bad. 

Allerede ved søsætnin-
gen gjorde Ringkø-
bingjollerne sig be-
mærket, idet Jørn reso-
lut sprang i havnen, da 
et kompliceret teknisk 
undervandsproblem 
skulle løses. De mange 
nysgerrige, der beun-
drede de brede, runde 
Ringkøbingjoller, var 
imponerede af hans 
gode sømandskab - og 
ligeså løbsledelsen. 

I den lune stille aften 

Fire Ringkøbing Fjordsmakker i det 
sydfynske øhav 

Ringkøbingjoller for fulde sejl. 
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blev dåsemaden indtaget på havnens 
bænke lige ved kajen. 

Mandag morgen ved skippermødet 
blev den første tradition afviklet, idet 
de gamle træskostøvler blev udleveret 
til den første, der havde gjort en særlig 
indsats og vist godt sømandskab. Støv-
lerne skulle føres hængende i styrbords 
vant på dagens sejlads og gav retten til 
vejen uanset alle søvejsregler. Den før-
ste udmærkelse blev selvfølgelig over-
rakt til Jørn på Leif Lalleglad med stor 
hyldest - enkelte mente dog meget 
uforskammet at hans præstation mest 
havde haft underholdningsværdi. Nær-
mere oplysninger om det akut opståede 
tekniske problem kan fås hos Jørn eller 
Ole Grønne. 

Dagens sejlads havde kurs mod Strynø 
gennem Langelandsbroen. Vinden var 
svag til jævn fra vest og nordvest. Grå-
vejr med enkelte byger. Ole og Gert 
misforstod startinstrukserne og passere-
de startlinien den modsatte vej. Det gav 
til gengæld et smukt udsyn bagfra over 
den store armada for fulde sejl. Turen 
havde vinden agten for tværs til broen 
og en fin halv vind til Strynø. 

Ved ankomsten klarede det op, og vi 
fik en herlig eftermiddag og aften på 
Strynø Smakkecenter, der har en fin 
campingplads og gode faciliteter i den 
gamle gård, hvor der også er museum 
og bådebyggeri. Centret har også 
smakker og havkajakker til udlejning. 
Om aftenen var der pølser på en stor 
fællesgrill og rødvin fra dunk(e), smuk 
solnedgang og aftentur i den lille stop-
fyldte havn. 

Tirsdag morgen gik turen videre fra 
Strynø til Ommel på Ærø. Først skulle 

træskostøvlerne afleveres til den næste 
båd. Jørn overrakte dem til Kasper, der 
sejlede i turens mest særprægede båd 
med den mest specielle besætning. Ka-
sper har en fortid i Ringkøbing, hvor 
han er udlært hos Jørn på Rasmussens 
bogtrykkeri. Nu er han bådebygger i 
Norge, gift med en norsk pige og har to 
børn på ½ og 3 år. Familien sejlede i en 
norsk Nordlandsbåd bygget som kopi 
af den mange hundrede år gamle bådty-
pe og rigget med råsejl. Den gamle 
bådtype er en fremragende sejler, der 
løb fra næsten alle vi andre - særlig på 
kryds var den suveræn. Ved starten var 
den svage vind i sydøst så den lange 
del af turen mod Ærø og nord om den 
lille Halmø var vinden agten for tværs 
med sol og drivende skyer - en herlig 
sejlads med alle klude oppe. Turens 
sidste del var på kryds i bugten øst for 
Ærøskøbing ned mod Ommel - Mar-
stalskonnerternes gamle vinterhavn. 

Ommel var til gengæld turens lav-
punkt. Efter ankomsten trak skyerne 
sammen og regnen begyndte. Aftens-
maden foregik under et læsejl og med 
alt regntøjet på. 

Om aftenen skulle turens anden faste 
tradition lagkagekonkurrencen afvikles 
- hver båd skulle møde med en lagka-
ge. Freia stod for Ringkøbing Smakke-
lagkagen pyntet med bananer og vin-
druer (opskriften kan fås hos Ivan). 
Den opnåede dog ikke præmie. Efter 
præmieringen spiste (næsten) alle af 
lagkagerne med deres medbragte ske ! 
Ommel Havn var ikke lige sagen: en 
vandhane, et tørtoilet (møgbeskidt og 
stinkende) til et halvt hundrede sejle-
re !!  En åben havnemole med en ce-
menthård belægning som teltplads . 
Hertil kom at vinden og regnen tog til i 
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løbet af natten, så de dyngvåde telte 
truede med at blæse væk. Der var man-
ge, der fik en urolig og våd nat. 

Onsdag morgen mødtes en flok våde 
og kolde sejlere på den vindblæste kaj 
til skippermøde, hvor den næste sejlads 
blev kundgjort. Dagens tur gik til Kors-
havn på Avernakø med kurs nordvest. 
Vejrudsigten sagde nordøstlig vind (det 
kom ikke til at passe ligesom de fleste 
af ugens vejrudsigter iøvrigt). Vinden 
kom i stedet fra nordvest såp det blev 
sejlads på kryds hele vejen !  Ringkø-
bing sejlerne havde en anden plan. Vo-
res gode veninde i Ringkøbing Guri 
Koefoed ejer et gammelt hyggeligt hus-
mandssted på den lille dejlige ø 
Hjelmshoved ved Hjortø. Hun havde 
tilbudt, at vi gerne måtte låne huset, 
hvor der var sovepladser indendørs til 
alle. Efter natten i Ommel besluttede vi 
at sejle til Hjortø i Stedet for Avernakø 
- en plan som turens leder helt accepte-
rede. Og sikke en aften og nat vi havde 
på den lille skønne Hjelmshoved - mid-
dag (fra diverse dåser) med rødvin (fra 
dunk) og rigtige, tørre senge under tag 
- paradisisk!! 

Torsdag morgen var  den svage vind i 
nordvest. Sejlads til Avernakø ville 
blive på kryds hele vejen (ikke Ringkø-
bingjollens speciale), og der var ikke 
tvivl om, at turen skulle gå mod Svend-
borg og Thurø for halv vind og agten 
for tværs. Efter en solrig tur gennem 
det skønne Svendborgsund uden ret 
meget vind, men heldigvis i kraftig 
medstrøm nåede de fire smakker tilba-
ge til Gambøt Havn. Da bådene var 
taget op og teltene sat op bød sejlklub-
bens fine baderum på varmt bad - og 
senere Hotel Ærø i Svendborg på en 
gedigen middag - ikke dåsemad men 

stegt laks og rosastegt sommerbuk 
(eller rettere kalv) med et stort glas 
fadøl. Til middagen underholdt Kim 
Larsen på havnepladsen lige udenfor 
med så mange decibel, at det kunne 
høres over det meste af øhavet.   

Fredag morgen blev bilerne læsset og 
godt middag, var vi atter hjemme i 
Ringkøbing - efter en dejlig tur med 
fine sejladser, hyggeligt samvær og 
mange gode oplevelser til lands og til 
vands sammen med sejlere af alle 
slags. 

Øhavet rundt starter i Rudkøbing i 
sommeren 2005 - og den kan varmt 
anbefales. 

Gert fra Ringkøbing Fjordsmakken 
"Klegod" 
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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 har mistet en af sine bedste støtter. 
Per Christoffersen er død onsdag den 18. august. 

 
 
Per er kommet i Gambøt næsten hele sit liv. Det kan han ikke mere. Efter må-
neders kamp mod sygdom måtte han give op. 
Fra ca. 1951 har han ligget med sin båd ved sejlklubben. Den første, juniorbå-
den ”Fufa”, som han selvfølgelig selv havde bygget, lå ved det vi kaldte pirat-
broen. 
I 1973 blev ”Fufa” til en Spækhugger, senere til en Nordborg 26, og her de 
senere år en Nordborg 30. Alle lavet af Pers flittige hænder. 
De samme hænder har hjulpet et stort antal af klubbens medlemmer med at 
bygge og istandsætte deres både. Mange, mange er også de store og små opga-
ver, som Per i årenes løb har påtaget sig for sin klub. 14 dage før sin død var 
han med til at forny bænkene ved ”Marens løb”, og da han kunne se, at han 
ikke kom næste gang, som var hans kagedag, bad han Birte sørge for det. Ka-
gen kom og Birte kunne fortælle Per, at de havde klaret det, som han havde 
lovet. 
Om eftermiddagen sov han stille ind. Mange tanker vil gå fra Gambøt til Pers 
familie. Mange tak for mange gode timer til vands og til lands. 
Ære være Pers minde. 
 
Kirsten og Hans. 
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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 

Erik Storm Hansen  
Leif Hansen 
Vibeke Lindblad 
Torben Bay Hansen 

Sten Klarskov 
Evy Klarskov 
Ditte Klarskov 
Annette Lyngsaa Lang 

Anders Christiansen 
Per Carstens 
Trine Johansen 
 

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 

 
 



19 

 
 Efterårstanker i  
 Pigeafdelingen 
 
Efterårssæsonen for pigerne er nu ved de sidste 
krampetrækninger. Det er begyndt at blive tidligt mørkt, og vi starter med lidt 
undervisning igen. Mange piger er kommet til i år, det har skabt lidt problemer 
med plads hist og her. Men endnu er alle da kommet ud at sejle, selv om det kan 
være lidt svært at blive kastet lidt rundt omkring på bådene. Vi har fået 3 nye pi-
ger så sent som her efter ferien som gerne ville prøve at sejle lidt her på det sidste. 
Velkommen til jer i Pigeafdelingen. 
 

Pigerne har hjulpet i forbindelse med Ø-havet Rundt. Det var som vamlig et godt 
arrangement. Vi har sejlet meget kapsejlads her i august mdr. Det er selvfølgelig 
optakten til Hyæneræset der har været grund til dette. Som noget nyt i år var det 
Nyborg-pigerne, der stod for arrangementet.  
 
 

Flot var indbydelsen og et rigtig godt ar-
rangement var stablet på benene af piger-
ne fra Nyborg. I blæst og regn trodsede 5 
både vejret torsdag og fredag og blev 
mødt af Hanne der helt havde styr på, 
hvor vi skulle ligge – næsten da. 
Flora måtte ved hjælp af lidt bestikkelse 
blive på den plads de gik hen på da den der 
var anvist var for smal. Folkebådene var 
helt oppe at logge 8 knob ved sejladsen 
derop om fredagen. Flora og Liberte’ kom 
drønende lige efter. Det var en rigtig  
”herretur”. 
 
Alt forløb dog perfekt og Thurø Pigerne 
var flot repræsenteret. 5 både ud af 8 delta-
gere kom fra Thurø.  
 
Rigtig godt gået piger.  
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Lørdag skinnede solen og 2 rigtige flotte sejladser blev afviklet på udlagt bane om 
formiddagen. Om eftermiddagen var det distancesejladsen der skulle afvikles. 
Vindspring – spiler problemer m.m. prægede denne sejlads.  
 
Men pigerne havde styr på dette og intet blev ødelagt. Sidst på eftermiddagen sej-
lede alle i havn, og var enige om at det havde været en rigtig god dag.  Vinden var 
god, der var masser af den, heldigvis ikke så meget som om fredagen, og solen 
havde skinnet. Livet var bare dejligt. 
 
Men havde dagen været god så blev aftenen ikke mindre god, mange fra Nyborg 
sejlklub havde været involveret, mændene havde også taget Deres tørn. 
Vi kom ind i et pige-festdækket lokale (lyserød pynt ) meget flot. Vi fik serveret 
en spændende velkomstdrink. Vandmand som ”velkomstdrink” samt tilbehør. 
Senere grillspyd, grillet lamme koteletter, grillet mørbrad og masse spændende 
salat og tilbehør. Lars sagde det var en meget fin vin, vi kunne købe til høkerpri-
ser. 
 
Så kom resultaterne og uddeling af masser af præmier. Pigerne fra Thurø var så 
ubeskedne at løbe af med begge 1. pladserne i begge løb.  
 
Moses sikrede sig både Hyænepoka-
len samt kredsmesterskabet med sin 
helt sikre sejlads. Flora tog sejren 
hjem i de lidt større både. Det kan vi 
vist ikke være stolte nok over. Til-
lykke med det i to besætninger.  
 
 
 
         Herefter blev der serveret en 
     meget lækker dessert. 
Pigerne  og mandehjælpere hav-
de selv   stået for maden. 

          Der blev sunget for Lis ( gast på 
  Moses)hvis nogen er i tvivl) 
 
 Lis  havde lige haft  60 års fød- 
 selsdag. Rigtig hjertelig tillykke.  
 
 
 
 
 
 
 

Kredsmestre anno 2004: Moses 

Floras glade besætning 
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Nyborgenserne synes det var rigtig festligt og de kom så også med en sang, i alt 
en meget festlig aften. Vi gik fuldstændig trætte og mætte i køjerne den aften. 
 
Men ikke noget med at sove længe søndag, kl. 7.30 kom der en gast med rund-
stykker til folkebådene, H-båden startede for motor kl. 6,00, der var helt vindstil-
le, virkelig en kontrast til lørdagen. De ville prøve at nå hjem til guld håndbold-
kampen. 
 
Folkebådene samlede sig om rundstykkerne i klubhuset som villigt blev låst op 
for os. Da vi sejlede ved 9. tiden var der igen masser af vind og denne gang var 
det imod søerne og på kryds, så vi var hjemme ved 15.30 tiden, hvor Niels Otto 
bød på kaffe brød og wienerbrød, en rigtig hyggelig afslutning for os. 
 
Liberte’ og Flora nåede hjem omkring 18. Tiden 
 
Der skal lyde en stor tak til Nyborg-Pigerne for det meget flotte arrangement. 
Det er rigtig synd at der ikke var flere både, der skulle opleve det. 
Kun både fra Nyborg og Thurø var tilmeldt. 
 
 
Ingeborg assisteret af Bodil samt fotos via Løvschall  
 
 
Årsmøde for Pigerne  
Afholdes d.1 /10-04 kl. 18,30.  Mød talrigt op og vær med til at beslutte, hvem 

der skal sidde i pigebestyrelsen det næste år. Bestyrelsen i pigeafdelingen vil me-
get gerne have lidt info om, hvad vi kan gøre bedre eller gøre mere af i den kom-
mende sæson. 
 

Aftenen slutter som vanligt med et mere kulinarisk traktement. I år er det pigerne 

fra Fandango og Runa, der har denne opgave. Vi glæder os allerede. 
 
På pigebestyrelsens vegne 
 

Ingeborg   
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Øhavet Rundt 2004 

Velkommen.                     Grillen er klar fredag Så må der danses. 

Morgenmad lørdag  
morgen. 

Formanden byder velkommen. 
North Sails uddelte startpræmier. 

Dommerne er klar 
til første start. 

1. Start 

7. og  8. 
Start er 
gået. 
Vejret 
holdt 
tørt. 

Truende skyer over 6. start 
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9. Og 10. Start er sendt af sted. I alt 78 både deltog i sejladsen. Der var en enkelt 
grundstødning. Ellers forløb alt som det skulle. 

Mange overværede præmieuddelingen om søndagen, og mande fik præmier 

Nogen ville lege, andre havde lyst til en øl, pølser eller is. Et er sikkert, alle hav-
de nogle gode dage, som Thurø Sejlklub vil gentage næste år 
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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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Sommerlejr i fynskredsen. 

I weekenden den 19.-20. og 21. juni var der samlet over 40 sejlere I Gambøt, 

hvoraf TSK havde en stor flok med. 

Vi havde 3 gode dage på vandet ledet af Lotte og Dorte. Vejret vidste sig fra alle 
sider, men jeg tror at alle fik nogle gode oplevelser med hjem. 
Det var dejligt at se optimistbørnene og deres familier hygge sig i lejrlivet ude i 
Rantzausminde. 
 

Nordisk mesterskab i Vänersborg i Sverige. 
 
I sommerferien drog fa-milien Olrik til Sverige for at deltage i NM 2004. 
Der havde vi nok at se til som 
holdledere for 33 sejlere og 
familier. 
Danmark vandt guld i hold-
sejlads for piger og drengene 
vandt sølv. 
I individuelt blev Jeanine nr. 
4 som anden bedste dansker, 
så det var en stolt pige som vi 
fik med hjem. 
    
    
 Det danske landshold 
for piger i Sverige. 

Efter sommerferien  
 
Vi startede igen tirsdag den 3. august, her mødte de utrolige trofaste gamle og 
nye sejler op og glædede sig til at komme på vandet igen. 
Lørdag den 7. august blev der afholdt forældresejlads i Gambøt, og det var dej-
ligt at se så mange nye forældre forsøge sig i det våde element. Der var rigtig 
god vind, så der var masser af underholdning at se på. Dagen blev afsluttet med 
præmieoverrækkelse og fællesspisning. 
Ifølge traditionen var der mest præstige i at vinde vores fantastiske flotte vandre-
pokal ”havenissen”, som uddeles til den forældre som først falder i vandet. Et 
stort tillykke til Steen for både hurtigheden og det kunstneriske indtryk. Vi håber 
at vandrepokalen pynter hjemme i stuen. 

Firewoorks i Assens. 
 
Den 14. og 15. deltog TSK med 7 sejlere i Firewoorks i Assens, hvor vi lørdag 
aften overværede et flot fyrværkeri ud over vandet. Tillykke til alle sejler for de 

OPTIMISTERNE 
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Jacob fra B-gruppe i Assens 

flotte resultater. 
 
 
Anders og Frederik med deres flotte præmier fra 
C-gruppen i Assens. 
 

 
 
I weekenden den 20.- 21. og 22. august. deltog 4 
sejlere i DM. 
Det blev afholdt i Nivå og Sletten. 
Fredag blev der sejlet holdsejlads, og da Fyn igen-
nem forårets kvalifikationssejladser i region syd 
havde slået de andre ud, repræsenterende de regio-

nen ved dette DM. Holdet bestod af Anders 
og Laust fra Fåborg, 
Christian fra Kerte-
minde, Magnus fra 
Svendborgsund og 
Jeanine fra Thurø. 
 
Efter mange spæn-
dende sejladser vandt 

det Fynske hold DM. 
 

 

  Simon, Martin, Jeanine og Niclas fra A-gruppen  

Jeanine, Laust, 
Magnus, Anders og 
Christian med guld-
medaljer om halsen 

 

 

Danmarksmesterskab. 
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Uno-x cup i Gambøt. 
 
Lige nu er forberedelsen i fuld gang til 
vores Uno-x cup den 11. og 12. sep-
tember i Gambøt. 
(Pladsen vil den forbindelse være spær-
ret fra fredag den 10. til og med søndag 
den 12. september). 
Det er dejligt at så mange nye forældre 
har meldt sig som hjælpere ved dette 
lokale stævne, som er det sidste i ræk-
ken af 3 i fynskredsen om fynskmester-
skabet. 
 
Hele august har der været trænet flittigt 
tirsdag & torsdag og det er flot at se 
hvordan de nye sejlere kan tumle jollen 
også når det blæser lidt. 
Christian har haft de store børn en del 
på Lunkebugten, hvor der er blevet 
trænet bølgeteknik m.m. 
Frede og Bjerne har sejlet mange ture 
med deres gruppe. Det store hit er igen 
kæntringsøvelser, og der bliver i det 

hele taget badet rigtigt meget i Gambøt. 
Man kan se at børnene virkelig hygger 
sig på kryds og tværs af alder og køn. 
 
Med optimist hilsen      
 

Dorte Olrik 

 Bladudvalget 
 
Efter portostøttens ophævelse har det, for at få økonomien til at hænge sammen, 
været nødvendigt at finde alternative distributører til Post Danmark. 
DANSKE BANK har betalt for en omdeling, og for tiden benytter vi os af tryk-
sagsomdelingen, der med lidt begyndervanskeligheder er ved at finde formen. 
Skulle du imidlertid ikke have modtaget næste nr. af Gambøtposten inden midt i 
november kan du kontakte undertegnede. Jeg vil så sørge for at du får et eksem-
plar tilsendt. 
 
Henning Blåby  62 20 60 87 eller mail: henningbl@get2net.dk 
 

Henning Blåby 
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THURØ AFDELING  62 20 50 93 
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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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Stafetten v/ Henning Larsen 
 
FORTSAT FRA SIDSTE NR. 
Det er der mange, der har talt og skre-
vet om, så det skulle prøves medens 
skipper endnu kunne tygge smør. 
Men der er jo lige det, at de andre fra 
min besætning er arbejdsramte så enden 
blev at skipper og jeg sejlede af sted 
alene. 
Da det rygtedes helt i København, at vi 
var taget af sted, kom der en enkelt gast 
og deltog fra Simrishamn til Kalmar. 
Det er ret morsomt at have skipper helt 
for mig selv. Når han skal pusle med 
sejl, bliver jeg forsynet med min selv-
styrer. Så passer vi hver sit, indtil han 
igen får lyst til at holde om mit rat. 
Helle kom i Södertälje og sejlede med 
til Stokholm. Den angreb vi gennem 
bagdøren. 
Stokholm er en pæn by og besøget på 
Wasamuseet en stor oplevelse. 
På hjemturen gennem Gøtakanalen del-
tog flere gaster, det var nu så langt hen 
på sommeren at også arbejdsramte kun-
ne holde ferie. 
På denne tur mødte vi Paul, en dansker, 
der lige havde købt sig en sejlbåd i 
Stokholm og var på vej hjem. Paul bor i 
Olsater nord for Karlshamn, da han sej-
lede alene med to gravhunde sejlede vi 
med til Karlshamn. 
Efter en lille uges tid med besøg i det 
tilstødende land via Pauls bil, ville min 
skipper hjem. 
Købmannebro og Købmannehavn er 
fine steder blot lidt vanskelige at anløbe 
fra øst om eftermiddagen med solen 
lige i øjnene. Det er godt at have en 
GPS, men som alenesejler skal man 
være 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 sand-
bund. 

I Gøteborg fyldte vi diesel, desværre 
var det beskidt diesel. Tankstationen 
var en flydende ponton lavet af beton. 
Vi opdagede 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 
viste det sig at brændstoffiltret var helt 
sat til med små sandkorn. ( Morale: 
"Køb kun diesel fra en servicestation 
med livlig salg året rundt"). 
Vi kom godt i havn, men Østerby blev 
anløbet i medvind for sejl i meget luft. 
Godt der er nogen, der har prøvet at gå i 
havn for sejl før det blev almindeligt 
med motor i sejlbåde. 
De sidste år er det så gået jævnt tilbage 
med sejladserne, årets udsejlede distan-
cer bliver mindre og mindre. Nå lige 
bortset fra det år hvor Gert gik på pen-
sion og gerne ville se Gøtakanalen. 
Lidt Fyn rundt med afstikkere til Ka-
lundborg og Odense havn, det er hvad 
det bliver til. 
Men der er jo også pænt i Rudkøbing 
og Ærøskøbing. 
Hvad er det, ham skipper har så travlt 
med? 
Jeg har hørt at han bruger meget tid på 
et gammelt jernskib ved navn Caroline 
S. 
Jeg har set den sejle forbi og alle om-
bordværende syntes at more sig storar-
tet. 
Caroline S er bygget under navnet 
JANTO på Marstal skibsværft i 1959 
som den sidste af 20 Carolinere. 
Lasteevnen er 240 tons og hovedmaski-
nen yder 265 Hk. Den er 33,48 m lang, 
6,51 m bred. 
Caroline er et museumsskib der sejler 
med last for at tjene til vedligeholdel-
sen. 
Der er normalt tre eller fire mand om-
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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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bord. 
En skipper, en styrmand, en maskin-
mand og ikke at forglemme en kok. 
På de hyggelige ture har jeg set op til 6 
mands besætning. 
Der er større rift om pladserne på en tur 
til Haderslev en sommerdag efter fiske-
foder end der er på en tur til Rønne ef-
ter sten en vinterdag i vestlig kuling. 
Besætningen har 4 kamre til rådighed, 2 
for og 2 agter. Hvert kammer har to 
køjer ovenpå hinanden. 
I havvejr holder man sig fra at gå over 
dækket, da vandet ikke altid holder sig 
udenfor lønningen. I sådanne tilfælde 
kan der ses sovende i skibets salon. 
Maskinen skal smøres hver 4 time. 
Maskinen er et helt kapitel for sig selv. 
En times tid før afgang lusker maskin-
manden ned i maskinrummet. Maskinen 
tørnes i startstilling, det er hårdt arbej-
de. Stor tung jernstang, stort svinghjul 
med huller i der passer til jernstangen. 
Når vippetøjet er smurt, olie pumpet 
igennem og der er åbnet for dieselolie 
og kølevand åbnes for startluften. Det 
store øjeblik er kommet. 
Maskinens starthåndtag trækkes til mid-
terstilling alt imens maskinmanden 
mumler "en kasse øl", "to kasser øl" og 
"tre kasser øl". 
Herefter trækkes starthåndtaget til 
gangstilling. Hvis maskinmandens 
mumling ikke har været for hurtig eller 
for langsom, ja så går maskineriet i 
gang. 
I modsat tilfælde så må hele startproce-
duren gentages med tørnestang og hvad 
deraf følger. 
Gentagende mislykkede startforsøg 
medfører, at der skal startes hjælpemo-
tor og pumpes mere startluft på startbe-
holderne. 
Når maskinen er i gang og spinder ly-
stigt tages en runde for at kontrollere at 
der ikke er uregelmæssigheder som 
lækkende kølvand eller lignende. 

Når maskinens drifttemperatur er nået, 
sættes strøm til selvstyreren og maskin-
manden går turen op på broen hvor 
skipperen får besked på at maskinen er 
klar til afgang. 
Med styrmand og kok på fordækket og 
maskinmanden på agterdækket bjerges 
trosserne og togtet kan begynde. 
Hvis min skipper hellere vil sejle med 
Caroline, så ok for mig, men han har 
lovet mig, at ham og Gert vil sejle mig 
til Oslo i Juni måned, hvis det holder 
stik så får jeg da sejlet nogle sømil i 
2004. 
Skulle jeg gå hen og kede mig, når jeg 
ligger forladt ved broen i Gambøt, så 
har jeg mine logbøger fra 27 aktive år. 
De indeholder spændende læsning og 
mange minder, så dem kan der godt gå 
lidt tid med at studere. 
Jeg kan så mindes svundne tiders hekti-
ske sejlads, en tid der ikke kommer 
igen. 

 

Jesper 3 af Thurø. 

 
 
NB! Majbeth har lovet mig at give sin 
skipper besked på at klare næste ind-
slag. 
 
 
 
 
Den er 33,48 m lang, 6,51 m bred. 
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Jessens Mole 3. 

Tlf. 62 21 52 06 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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