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Thurø Sejlklub  
 

Nr. 6 November / December 2004. 

Sæsonen 2004 er til ende og vi kan se 
 frem til 2005 
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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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Medindflydelse vil vi jo alle gerne ha-
ve, i hvert fald på de ting, som interes-
serer os. Thurø Sejlklubs bestyrelse er 
bygget sådan op at bl.a. består af for-
mændene for alle vores 9 udvalg. Ud-
valgene tager sig af hver sit fagområde. 
På Gambøtpostens side 2 findes listen 
over udvalgsformændene. Hvis du øn-
sker større indflydelse er årsmøderne 
stedet. Her mødes hele udvalget med 
alle klubbens medlemmer, og her kan 
drøftes hvilke tiltag udvalget bør gøre, 
og ris og ros kan uddeles. Jeg tager 
chancen med opfordring til at deltage i 
årsmøderne vel vidende, at Egely nok 
ikke har plads til samtlige klubbens 
medlemmer. 
Indflydelsen fortsætter ved generalfor-
samlingen, hvor der er mulighed for at 
tage stilling til de forslag, som medlem-
merne fremsender til behandling. 
Reel indflydelse kan tit føles at mangle 
i store organisationer. Dansk Sejlunion, 
som tæller sejlklubberne og dermed os 
alle som medlemmer, er ofte blevet 
beskyldt for at være noget fjern og 
uvedkommende. Det forsøges der nu 
efter krav fra klubberne at gøre noget 
ved. Der har været nedsat 6 såkaldte 
fokusgrupper, og på baggrund af deres 
arbejde skal Sejlunionens fremtidige 
struktur udformes. Fokusgrupperne har 
som overordnede visioner og mål bl.a. 
peget på, at sejlads er en interesse, der 
kan dyrkes fra vugge til grav, at det er 
sejlunionens fornemste opgave at ser-
vicere alle grupperinger, at sejlunionen 
skal favne bredt for at opnå tilstrække-
lig størrelse og tyngde, at samspillet 
mellem fritidssejlere, kapsejlere og 
elitesejlere fortsat skal styrkes, at man 
skal ruste sig til en fremtid hvor sejler-
ne forventer et kundeforhold mellem 

klub og medlem, og 
at man skal ruste 
sig professionelt til 
i højere grad at 
kunne håndtere 
myndighedssager. 
Det er meningen, at den nye struktur 
skal forelægges klubberne ved Sejler-
dagen, som er sejlunionens generalfor-
samling. 
Havnepladsen har nu igen skiftet ud-
seende, bådene er kommet på land, ma-
sterne har overtaget optimistjollernes 
plads på hylderne, solingerne er rigget 
af og broerne nu hovedsageligt overladt 
til mågerne. Efteråret er over os, og 
tiden med de landbaserede vinteraktivi-
teter forestår. Her tænkes på afrigger-
fest, torskespisning, aktivitetsudvalgets 
vinterarrangementer, årsmøderne som 
tidligere nævnt, generalforsamling, 
optimisternes og juniorernes vinterun-
dervisning, samt de enkelte udvalgs 
møder om dette og hint. Altså mulighed 
for en aktiv sejlervinter som giver an-
derledes oplevelser end sommeren. 
Jeg skal lige til slut minde om det gratis 
arrangement som Sejlunionens Fyns-
kreds står for, hvor Jan Møller den 24 
november kl. 19.30 på Svendborg Er-
hvervsskole (handelsskolen) fortæller 
sin spændende historie og viser billeder 
fra sin lange og til tider barske tur jor-
den rundt. 

Carsten 
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 November. 
  
 17.  Årsmøde Aktivitetsudvalget Egely kl. 19.00 
 
 18.  Årsmøde Bladudvalg Egely kl. 18.30 
 
 22.  Årsmøde Soling kl. 19.00 Havnehus 
  
 24.  DS Fynskredsen  Svendborg Erhvervsskole  Se side 5 
  
 24.  Seniorgruppen Se side 5 
 
 25.  Årsmøde broudvalget Egely kl. 19.00 
 
 
 December. 
 
 24    Jul 
 
 2005  
 
 Januar 
 
 14. Ølsmagning Egely Kl. 19.00 Se side 7 
   
  
  
  
 

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. December 
 
Indlæg afleveres til  

Snebærvænget 6, Thurø eller Kukkervænget 10 Thurø   eller mail  tsk@mail.dk 
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 DS Fynskredsen 
Sæt X i din kalender ud for  d. 24. november. 

 
 
 
Bestyrelsen har booket Jan Møller til at 
komme og fortælle om sin tur non stop 
rundt om jorden. Kom og oplev Jan Møl-
lers spændende historie og se de flotte 
billeder fra Jan’s lange og til tider barske 
tur rundt om jorden. 
 
 
 
Ar rangementet afholdes på Svendborg 
Erhvervsskole, auditoriet onsdag d. 24. november kl. 19.30  -  Der er gratis ad-
gang - øl og vand til fornuftige priser. 
 
Tilmelding ikke nødvendig, men mød op i god tid, pladserne i auditoriet fordeles 
efter ”først til mølleprincippet”. 
 

 

Onsdag den 24. november er sidste ”arbejdsdag” for SENIORGRUPPEN. 
Der skal laves et par småting for klubben, hvorefter vi spiser en let frokost 
sammen. 
Har DU lyst at deltage så kontakt Henning H. Nielsen når du ser ham, eller 
ring til 62 20 55 41. 

Senior 
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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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Der er arrangeret ØLSMAGNING i sejlklubbens lokaler  
fredag, den 14. januar 2005 kl. 19.00 
Her er der ikke tale om at smage nogle forskellig pilsnere, nej,  
her er tale om en oplevelse af en særlig karakter. Øl er ikke kun  
noget man drikker; det er noget man nyder; det er en oplevelse 
der er lagt an til i januar 2005. 
Vi skal prøvesmage 6 fantastiske øller + et par overraskelser.  
Halvvejs får vi et lille stykke brød. 
Vi starter kl. 19.00 under ledelse af Morten fra  
HVALFISKEN. Han vil fortælle om de specielle øl ef-
terhånden som de kommer på bordet. 

           

HUSK!  lade bilen stå, bliv kørt eller gå. 
 

 Prisen for at deltage i denne                                                                                                
smagsoplevelsernes aften er kun  

95,00 kr. pr. person. 
Ring og bestil en plads på  

     6220 5541 (Henning H. Nielsen) Der er  
       kun plads til 70 personer i Egely.  

Hvalfisken 

  Kom og vær med den 14. januar 2005 

ØLSMAGNING 
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Præmieuddeling for aftensejladserne. 

Søndag den 26. september var der præmieuddeling efter sommerens mandagssejladser. 
Mange var mødt op for at hente præmier, men også for at få en god snak med de øvrige 
deltagere og få en hyggelig eftermiddag. 
 

Som sædvan-
ligt var det 
Karen der 
holdt styr på 
løjerne! 
 
 
 
 
 

….og Lars 
der måtte 
påtage sig 
de anstren-
gende opga-
ver!!!!  
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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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Thurø sejlklub havde fornøjelsen af for 
4. de år i træk at invitere klubbens 
medlemmer til et regulært klubmester-
skab. 
Mesterskabet blev som de forrige år 
afviklet i klubbens solinger med særli-
ge regler for rotation i bådene så klub-
mestrene kunne findes på fair facon. 
Klubmesterskabet er en kulmination på 
årets rige aktiviteter i solingerne. 
Først og fremmest bruges bådene af 
ungdoms og pigeafdelingen sæsonen 
igennem, men de har også været i flit-
tig brug til mandagskapsejlads. Derud-
over har klubben afholdt såkaldte 
”minifleets” i alt 6 gange med ca. 5-8 
mandskaber repræsenteret hver gang. 
Disse sejladser er bygget op ligesom 
selve klubmesterskabet. Der sejles på 
korte op/ned baner, således at en sej-
lads er gennemført på ca 15-20 min. 
Der sejles efter almindelige kapsejlads-
regler med den modifikation at en 
”dommerbåd” afgøre protestsituationer 
umiddelbart på vandet, hvilket så evt. 
resulterer i  en 360 grader strafvending 
til den pågældende båd. Besætningerne 
må kun være på 2 mænd, alternativt 
kan man være 3, hvis mindst det ene 
besætningsmedlem er en juniorsejler 
under 16 år eller en kvinde. Det sidste 
er måske lidt problematisk, da der fak-
tisk er mange dygtige kvindelige sejle-
re i området, ja der var faktisk nogle 
med tilknytning til Oure Idrætshøjskole 
der forespurgte om de måtte tage Dor-
the O. med… 
Klubmesterskabet blev afholdt en lør-
dag i september. Vi var meget heldige 
med vejret, solskin og ca. 5-6 m/s. Des-
værre var vindretningen lidt uheldig, 
nemlig syd. Vi prioriterede at afholde 
stævnet ud for broerne ved klubben, 

dels af hensyn til det praktiske med 
mandskaber som venter, men også til 
glæde for mange af klubbens øvrige 
medlemmer som kom forbi og øjensyn-
ligt fik set et par spændende sejladser 
og var med til at skabe en god stem-
ning omkring arrangementet. At vinden 
var i syd betød at banen blev meget 
kort. Faktisk var det kun få af besæt-
ningerne, der brugte spiler og stort set 
ingen som fik noget ud af det. Vi havde 
desværre også en kollision, hvilket må 
tilskrives den korte bane og de deraf 
manglende muligheder for at gå af ve-
jen, når bådene mødtes ved topmærket. 
En båd ramte en anden således at en 
bom brækkede, og der kom en mindre 
glasfiberskade og en flænge i et stor-
sejl. Det hele kostede trods alt kun 500 
kr i reparation. Bommen havde vi en 
ekstra af og skaden kan udbedres af os 
selv. 
9 mandskaber deltog. Heraf var der god 
repræsentation fra Juniorafdelingen og 
flere erfarne og dygtige sejlere fra 
klubben og lokalområdet havde til-
meldt sig. Det betød at sejladserne var 
af en sportslig høj kvalitet og meget 
underholdende at følge med i. 
4 hold blev sorteret fra i de indledende 
8 sejladser. Herefter var 2 hold klar til 
finalen, mens 3 andre hold kom ud i 3 
omsejladser for at finde den sidste fina-
le deltager. 
Vi havde i år fået lavet en vandrepokal, 
som bedste mandskab fra TSK kunne 
vinde. 
I finalen kom; hold 1: Kim Isager og 
Lars Brastrup, hold 2: Henrik Mayer og 
Mads Flygger og hold 3 var Erik Garne 
og Jørgen Holme. 
Det blev intense sejladser hvor afgørel-
sen først faldt i sidste sejlads. Kim Isa-

 Klubmesterskab i Soling 2004 



12 

 

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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ger og Lars Brastrup passerede målstre-
gen først, men havde en tyvstart som 
ikke var rettet. Erik Garne og Jørgen 
Holme havde sejlet forkert gennem 
gaten på første lænseben, og var derfor 
idømt en straf. Da de under udførelsen 
af en 360 graders vending lige inden 
mållinien ser Kim og Lars gå forbi, tror 
de at slaget er tabt, indtil de erfarer at 
Kim og Lars var tyvstartet. Glæden var 
således meget stor da Jørgen Holme og 
Erik Garne for 3. gang kunne løfte po-
kalen i vejret. Forhåbentlig er der man-

ge som næste år vil forsøge at fravriste 
den fra dem.. 

Nick Bünger 

  Velkommen til nye medlemmer 

Lone Rank 
Jacob Tønnesen 
Robert McClure 
Frederik Juhl 
Lise Breinholt Juhl 

Mikael Juhl 

Tina Rudolph 
Claus Haun 
Frederik Ersted Christensen 
 

  Nyttige hjemmesider for lystsejlere. 
 
De gange undertegnede har deltaget i teoriundervisning af klubbens medlemmer, 
har deltagerne ofte efterlyst en mere fyldestgørende oversigt over maritime 
hjemmesider med nyttige oplysninger. 
Antallet af tilgængelige maritime hjemmesider er ganske betydelig, men en 
fremragende samling findes på  
         
www.baadnyt.dk  ( gå til links ). 

De mest nyttige sider herfra er listet i det følgende : 
Danmarks Meteorologiske Institut : www.dmi.dk  
( Gå til ” Vejr og Hav ” og se under ” Til søs ” ). 
Kort- og Matrikelstyrelsen : www.kms.dk  
( Gå til ” Mest til fritid ” og se under ” Fritidssejlads ” ) 
Fra denne side kan du downloade  alt relevant med hensyn til sø-
kort – ganske gratis ! 
Derudover har du adgang til www.danskehavnelods.dk , hvor du 
kan downloade sidste nyt om danske havne . 
 
Søsportens Sikkerhedsråd : www.soesport.dk  
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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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Her finder du et ” hav ” af nyttige oplysninger incl. Pjecer, der kan 
downloades. 
 
Søværnets Operative Kommando : www.sok.dk 
Prøv at gå til ” Søredningstjenesten ”, der giver en oversigt over 
SOK´s indsats. 
Søfartsstyrelsen : www.sofartsstyrelsen.dk  
Nyttig viden findes under ” Uddannelse ” og ” Fritidssejlads ”. 
Ovennævnte er blot et udpluk fra Bådnyts liste – prøv selv at  
studere nogle af de andre hjemmesider på listen. 

Udover de ovennævnte hjemmesider, er der andre, som man bør  stu-
dere, inden man står til søs. 

 
Generelt om sejlads og sikkerhed : www.trygsejlads.dk  

   En forrygende side, som man kan og bør bruge meget tid på  
Om navigation og GPS : www.garmin.com  
( Gå til ” About GPS ) 
Er på engelsk, men har gode og letforståelige artikler om 
GPS og hvordan det fungerer. 
Artikler kan downloades. 
Om navigation og afmærkning : www.fidusen.dk  
Det lyder som en vittighed, - men det er det ikke. 
Prøv at gå ind under ” Sejlsport”. 
Test din paratviden om sejlads : www.duelighed.dk 
Her kan du også genopfriske din viden. 

En anden stor samling af maritime hjemmesider findes på : 
www.maritimelinks.dk  

Har du lyst til at drømme ( langfart ), er der her et par muligheder : 
www.naveren.dk 
www.forgusyacht.com 
( Gå til ” Links ” og  S/Y Smilla ) 

Er din nysgerrighed blevet vakt, og har du mod på mere så søg løs på  ” 
Google ”  www.google.dk  

PS : Er man ikke på internettet kan man anvende bibliotekernes PC`ere 

God fornøjelse  B. Rohbach. 
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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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    Vis hvor du kommer fra 
Plaststander 
til bilen m.v. 
10,00 kr. 
Alle bør have en! 

Hvad med et flot 
stofmærke i 
guld til busseron-
nen, 
sweateren eller 
jakken. 
Pris 20.00 kr. 

Ingen hoveder 
uden denne skøn-
ne cap. 
Køb et par styk-
ker. 
Pris kun 50.00 kr. 

En flot lille nål 
til reversen. 
Ingen habit eller 
jakke uden den-
ne gyldne nål. 
Pris kun 
25.00 kr. 

Denne skønne badge i guld-
trækkeri kan erhverves for 
den urimeligt lave pris af 
65.00 kr. 

Intet skib fra Thurø Sejlklub 
uden en stander under sallin-
gen. Bør skiftes hvert år 
Pris kun 50,00 kr. 
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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 



19 

   Årsmøde anno 2004 
     Pigeafdelingen 

Endnu et år er gået med mange pigesejlere i 

TSK. Det har været en lidt drils 
sæson m.h.t. vejret, men det er jo generelt for denne sejlsæson uanset om man er 
pigesejler eller blot tursejler i al almindelighed.  
Pigerne har som vanligt mødt talstærkt op og det gjorde de også til vores årsmø-
de.  
Vi var ca. 50 piger med repræsentanter fra næste alle bådene. Selve mødet blev 
afviklet efter gældende dagsorden og formandens beretning såvel som kassere-
rens foreløbige regnskab og budget blev godkendt af forsam-
lingen. Herefter var der valg til den nye bestyrelse. Vi havde 
3 bestyrelsesmedlemmer der havde valgt at stoppe. 
Det var Jette som kasserer og Annie og Ulla. Jeg siger endnu 
en gang for samarbejdet i årene, der er gået og håber at i for-
sat vil bakke pigesejladsen op i TSK. Nyvalg blev Aase som 
kasserer og Carin og Linda som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Vi mangler så blot at få en ny repræsentant til at varetage 
pigernes opgave i Soling udvalget. Her har Carin ydet en god 
indsats. Tak for det Carin.  

Efter mødet var det tid til den mere festlige del af årsmødet. Pigerne fra Fan-

dango og Runa havde stablet et rigtig godt arrangement på benene. Her var rigtig 
god mad festlige indslag med parodi på pigeformanden. Optræden med nogle af 
vore pigesejlermænd. Her var det Bent ”Jams”, Mogens og Lars der efter denne 
optræden må være kåret som nogle rigtige ”pigesejlere”.  

Og ovenstående som 
Fru Forman  har vi så 
Lise Becker flankeret 
af  vore dejlige pige-
sejlermænd. 
 
Mon der er sådan vi 
ser dem i den nye sæ-
son? 

 Her taler billederne vist for sig selv…....    
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Midt under festen fik vi besøg af en hellig søster fra 

Virginia. Man mente nok at der i denne kreds kunne 
være brug for lidt kristeligt indblik. Da hun kun talte 
engelsk var det med oversættelse af en tolk fra den dan-
ske menighed. Budskabet var klart og tydeligt i den en-
gelske version, men med oversættelsen var der dog nog-
le forviklinger, som gjorde at budskabet nok ikke nåede 
helt frem til tilhørerne i den tanke der var hensigten. 

  
 

Et godt indslag på en 

hyggelig aften.  

 
 Som noget nyt havde bestyrelsen ikke fundet en kan-

didat til årets chokolade– legat. Chokoladelegatet er en 
hyldest eller en anerkendelse til en pigesejler, der har 
gjort sig bemærket på den ene eller anden måde. Hver 
båd kunne i år komme med et forsalg til denne hæder. 
Her var virkelig kvalificerede piger til dette legat, men 
hele 4 havde valgt at året modtager skulle være Helle 
fra Runa.   Rigtig godt gået Helle. Du fik den fordi du 
er en rigtig gæv pige, går ikke af vejen for udfordrin-
ger i din sejlads. Vi har set dig både som gast og skip-
per. Altid i godt humør og spreder glæde omkring dig.  
Virkelig velfortjent. Tillykke med det. 

 På mødet præsenterede Helle os for næste års bikinimode i pigesejleregi. Det må da 

kunne skaffe os flere både til pigerne. Se selv hvor flot vores stander kan anvendes. 

 Tilbage i årets pigesejlerverden mangler vi vort skippermøde. Skipperne vil få indby-

delse snarest. Vi skal lige have dato og lokaler til rådighed.  

  Til jer piger der tror at i nu kan gå i hi, vil jeg lige henvise til aktiviteterne i aktivi-

tetsudvalget og klubben i øvrigt. Som medlemmer i sejlklubben kan og må i deltage i 
alle aktiviteterne. Jeg manglede mange af jer til afrigger festen. Hvor var i henne? Det 
er også jeres sejlklub. Vi fik en særdeles lækker  menu  - kreeret af Hans Henrik Nimb 
samt lov til at danse så længe vi havde lyst. Mød dog op og afslut sejlersæsonen på en 
god måde.  

 Ha’ en rigtig god vinter og på gensyn, når vi lader op til næste års aktiviteter.  

 

              Ingeborg 
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S om oplæg til sejlturen 
vil jeg lige fortælle lidt 

om baggrunden for sejlad-
sen.: 
Turen startede i august 
1985. 
En af mine venner, en tidli-
gere elev jeg havde haft på 
teknisk skole, ringede mig 
op før sommerferien og 
spurgte om jeg havde lyst 
til at komme til øgruppen 
Azorene i atlanten, og her-
fra sejle med til Danmark. 
Han havde, året før, sammen med et 
par kammerater sejlet sin båd ned i 
middelhavet, hvor de så sejlede rundt 
om sommeren. Båden blev så efter-
ladt om vinteren, og de rejste hjem. 
Næste forår rejste de derned igen, og 
fortsatte deres drømmetur. Turen 
skulle gå til Madeira, over Azorene 
gennem den engelske kanal og hjem. 
De havde haft en fin tur, med yderli-
gere et par gaster ombord, det var et 
par svenske piger, der åbenbart havde 
fået nok af sejlads, da de nåede  
Azorene. 
Da kun 2 mand ombord, er lige lidt 
nok til den videre sejlads, blev jeg så 
ringet op. 
Min sommerferie var på det tidspunkt 
planlagt, så det kunne ikke lade sig 
gøre at jeg tog med, (desværre). 
Skipper, Jens Jørgen, fik dog fat i et 
par andre der rejste til Azorene, og 
tog med herfra. 
De rendte ind i et forfærdeligt uvejr, 
der varede et par dage. 

Selvfølgelig går noget 
galt i sådan et vejr, og 
pludselig mistede de 
styringen. 
Det viste sig at rorkva-
dranten til ratstyringen 
var flækket. Selvom 
båden blev kastet rundt 
i søerne lykkedes det 
Jens Jørgen at fremstil-
le en forstærkning af 
en rustfri bageplade fra 
komfuret, denne blev 

boret på, og turen kunne fortsætte 
med hele besætningen søsyge efter 
den meget rulleri og hovederne ned i 
bunden af skibet. 
Trætte og våde ankom de til den før-
ste by de mødte efter ”lands end”, 
Englands vestligste punkt. Byen Fal-
mouth ligger godt beskyttet i bunden 
af en fjord, så her ville de tilbringe et 
par dage hvor de ville tørre grej og 
komme til kræfter igen. 
Da en fra besætningen afmønstrede, 
ringede Jens Jørgen så til mig igen. 
Trods det at jeg havde haft sommerfe-
rie, gav min chef ( det dejlige menne-
ske), mig lov til at tage med på den 
fortsatte tur. 
Min tur begyndte med bustur. Starten-
de i vejle, gennem Tyskland og Hol-
land, over kanalen og til London. Ef-
ter ankomsten hertil, besteg jeg en 
engelsk bus der førte mig vestpå til 
Falmouth. 
Ved busstationen blev jeg afhentet af 
skipperen og resten af besætningen. 
Da besætningen havde haft et par da-

V / Gert Lind 

En sejltur fra Falmouth 
til Rantzausminde 

Stafetten             
  

Compas 32 ” Katja” 
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ge til at restittuere sig, måtte vi straks 
fejre det sidste besætningsmedlems 
ankomst, ved et besøg på den nærmeste 
pup. 
Efter adskillige ”pint of lager” begav vi 
os så ombord, og  gik til køjs. 
Næste morgen startede med besigtigel-
se af  kvadrantens reparation. Den var 
af alles mening udført så gedigent 
(skipper voksede lidt efter alle roser-
ne), at vi ikke ville ændre på dette før 
hjemkomsten til Danmark. 
Nu er det vist tiden at beskrive båden 
og besætningen, da vi nu skulle være 
sammen i ca. 14 dage. 
Båden er en 32 fods sejlbåd af typen 
Compas 32, tegnet af  Bjørn Jensen. 
Båden har center cokpit og derfor ho-
vedkahyt og agterkahyt. Båden er for-

synet med formast og mesanmast, så 
derfor en god sejlføring. Motoren, gemt 
godt under dørken, er en Mercedes 200 
der yder ca. 50 hk. 
Besætningen bestod af skipperen Jens 
Jørgen, der er udlært maskinarbejder. 
Ole der regnede med at han ville starte 
på universitetet når vi engang kom 
hjem, og min navnebroder Gert der 
læste på Skårup seminarium, hvorfra 
han pjækkede. Desuden undertegnede, 
En besætning på 4 er ideel da vi så vi 
kunne ”køre” vagter 2 sammen ad gan-
gen. 

Nå i gang med beretningen fra hjemtu-
ren: 
Vi startede tidligt om morgenen, vejret 
var tilsyneladende fint med let tåge og 
ikke ret meget vind, derfor let påklæd-
ning. 
Straks da vi stak snuden udenfor fjor-
dens munding, ændredes vejret totalt, 
fra atlanten kom en rigtig ”piver”, sam-
tidig med regn og tykning, så nu passe-
de påklædningen meget dårligt. 
På skift gik vi under dæk for at skifte 
til det fede regntøj og støvler. 
Høj sø og tumlen rundt har normalt 
ikke gjort mig noget, men da jeg fik 
hovedet nedad for at montere støvler, 
kunne jeg mærke at min mave ikke var 
tilfreds med situationen, og jeg måtte 
hurtigt op til rælingen. Efter at jeg her 
måtte lænse godt og vel hele maveind-
holdet, var jeg frisk igen. Det var første 
og sidste gang jeg har prøvet at være 
søsyg. 
Vi holdt os tæt på den engelske kyst, da 
der er en utrolig trafik af store skibe i 
kanalen, og dem skal man ikke komme 
i karambolage med. 
Der var enighed i besætningen om at 
der også skulle være tid til at nyde 
hjemturen, så vi ville besøge en del 
byer på vejen hjem, i stedet for at sejle 
hele turen gennem, uden stop. 
Første anløb var Bournemouth som var 

Vaskedag i Engelsk havn 

Tørredag i første kanalhavn 
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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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en by med fine seværdigheder, herefter 
sejlede vi videre med næste mål, Isle of 
Wight. Vi gik nord om øen gennem det 
sund der kaldes Solent. Her anløb vi 
byen Cowes som har den yachtclub 
hvor Admirals cup starter. 
Vi  besluttede at denne ø var så speciel 
at vi måtte bruge en dag ekstra her. 
En lokal bus blev entret, og vi tog en 
rundtur på øen. Det var en utrolig inte-
ressant tur med mange spændende se-
værdigheder. 
Af sted igen, og næste destination var 
Portsmouth, denne tur var ikke så lang, 
så ankomsttidspunktet var så tidligt på 
dagen, at der var god tid til at bese by-
en, og et interessant marinemuseum 
med undervandsbåde. 
Næste havn skulle være Brighton. Her 
var en stor indhegnet bådehavn, hvor 
alle broer var flydebroer. Dette er nød-
vendigt, da der er meget tidevand. Det 
er vi nødt til at tage hensyn til, og vi er 
nødt til at afpasse ankomst- og afsej-
lingstidspunkt efter dette, da det selv-
sagt giver en kraftig strøm. (den kan 
være meget hård i den engelske kanal) 
Vi havde lige fået fortøjet, da der kom 

en anden båd, en LM Mermaid  med 
dansk flag. 
Besætningen herfra 2 ældre mænd kom 
hen til os, og vi kom godt i snak. 
Det viste sig at de begge var over 70 år, 

og skipperen fortalte, at han var land-
mand fra Nordsjælland, og at han hver 
sommer sejlede sin båd til midelhavet, 
og senere hjem igen. (turen gik natur-
ligvis ikke gennem floderne men uden-
om forstås) han sejlede ofte alene. Vi 
var imponerede. 
Brighton var en ekstra dag værd, så vi 
gik i land og oplevede byens liv. Man-
ge englændere tager hertil om somme-
ren for at holde badeferie. 
Sidste engelske havn skulle være Do-
ver. Anløbet hertil er specielt med de 
flotte hvide berømte klinter om styr-
bord. Denne havn besejles af en masse 
færger, både konventionelle og hover-
crafts, derfor er det ikke tilladt lystbåde 
at anløbe alene. 
Man kontakter havnekontoret via VHF, 
og får så besked på at vente. Herefter 
kommer en lodslignende båd ud og 
fører os til en flydebro, hvor vi forelø-
big skal fortøje. Da tidevandet her kan 
være op til 9 meters forskel, er der slu-
seporte ind til bådehavnen. 
Da vi ankom var der tørt land foran 
denne port. 
Højvandet kom, og porten blev åbnet 
så vi kunne sejle ind i en god både-
havn. 
Nu var der igen tid til at opleve. Trods 
det at byen var en gennemkørselsby fra 
færgerne var der en særdeles smuk og 
hyggelig bydel. Vi var dog enige om, at 
det var godt at vi ikke har dette tide-
vandsfænomen i Danmark, så vi kun 
kan komme ud at sejle på 2 tider af 
dagen, og ligeledes hjem på bestemte 
tider. 
Næste dag blev vi igen fulgt ud af hav-
nen, og vi var nu næsten fri af den en-
gelske kanal, og på vej ud i Nordsøen. 
Vor næste oplevelse skulle være Hol-
land, så nu havde vi en lang tur foran 
os. 
Om natten blæste det op, og vi var nødt 

Her starter Admirals Cup 
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til at sejle plat læns. Da båden slingre-
de meget var der stor fare for at bom-
me, og dette er vanskeligt at håndtere 
om natten, da det selvsagt er svært at se 
alt hvad der sker med sejlene. 
Vi førte derfor kickingstrappen ud i 
rælingslisten, så nu var der styr på stor-
sejlet. Vi vidste naturligvis at vi nu 
skulle passe meget på ikke at få vinden 
baglæns i sejlet, da det kan have vold-
somme følger. 
På dette sted i nordsøen vrimler det 
med hollandske bomtrawlere, der har 
en masse lys der næsten skjuler lanter-
nelyset, så der skal holdes god vagt. 
Pludselig ændrere en trawler foran os 
kurs, så vi var nødt  til at skære op, for 
at undgå kollision. 
Nu skete det der ikke må ske, vinden 
fangede baglæns ind i sejlet, og vi fik 
en hård krængning bagbord over. Nu 
skulle der reageres hurtigt, så på dæk 
og få kickingstrappen skåret fri. Båden 
rejste sig så igen, og vi kunne puste ud. 
Efter dette må man sige at det ikke kan 
anbefales at sætte en sådan preventer 
om natten. 
Min navnebroder Gert og jeg havde 
nattevagt sammen og her havde vi nog-
le drabelige, men venskabelige diskusi-
oner. Vi kom naturligt til at diskutere 
uddannelser, og i særdeleshed semina-
rieuddannelsen som han var i gang 
med. 
Han havde et meget afslappet forhold 
til det at følge undervisningen, og del-
tog kun når han havde lyst. 
Se det var et emne der kunne bringe 
mig på mærkerne, da jeg gerne giver 
udtryk for, at når samfundet betaler 
uddannelsen, må man være forpligtet 
til at deltage. Dette blev vi dog aldrig 
enige om. 
Første havn i Holland var Ijmuiden, der 
ligger som indsejling gennem en kanal 
til Amsterdam. 

For at komme ind her skal man gennem 
en sluse for at komme ind i kanalen. Vi 
tog en overnatning ved bolværk, (det 
trængte vi til). 
Næste dag sejlede vi ind ad kanalen, og 
kom til en dejlig bådehavn overfor 
Amsterdam. 
En færge gik så herfra over til bymid-
ten. Nu skulle vi selvfølgelig opleve 
Amsterdam både ved dag, og ved nat, 
og det gjorde vi så. 
Ved afsejlingen fra Amsterdam skulle 
vi have noget dieselolie (vi kunne have 
90 liter i tanken). 
Vi fik at vide at for at tanke, skulle vi 
anløbe en tankpram et stykke ude i ka-
nalen. Tankmanden spurgte hvor meget 
diesel vi kunne aftage, og da vi sagde 
at vi kunne have ca. 80 liter rystede han 
på hovedet, og kom med en ca. 3 tom-
mer slange vi fik ombord. 
Da de begyndte at pumpe var det så om 
at sikre at vi ikke fik hele bunden af 
båden fyldt med slimet diesel. Det tog 
kun ganske få sekunder at tanke, og 
beløbet vi skulle betale var ganske lille, 

Der tages en solhøjde i Nordsøen 
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da vi oven i købet fik det uden afgift. 
Vi kunne se på slangens tykkelse at det 
ikke var ret tit at det var små lystbåde 
der tankede her, det var mere beregnet 
til de større flodbåde. 
Da vi var færdige med at udforske Am-
sterdam gik turen igen ad kanalen til 
Ijmuiden og slusen. 
Vi fik her at vide at de ikke ville udslu-
se denne dag da der var hård kuling 
udfor kysten. Dette betød en ufrivillig 
overnatning, men det var dog ikke det 
værste sted man kunne være spærret 
inde. 
Næste dag var vejret dog bedret så me-
get at vi kunne gå ud. 
Så nordpå, langs de vestfrisiske øer, 
efterfulgt af de østfrisiske. Vi holdt os 
forholdsvis tæt ved kysten, men nogle 
steder var der dog ret fladvandet, så vi 
måtte søge udad. 
Holland slap op, og vi lagde kursen 
nordover, over tyskebugten  mod  Hel-
goland. 
Klippeøen er let at finde, da den rejser 
sig stejlt og højt op af havet. Vi anløb 
en forholdsvis god havn for lystbåde, 
men da det var leddelte stålponton bro-
er vi skulle fortøje langs med, var der 
ikke plads til ret mange, med mindre at 
man lagde sig i lag. 
Helgoland er dog et besøg værd, da 
naturen er særpræget med næsten lod-
rette klipper ned til vandet, og så kan 
man gå sig tilrette på øen. 
Afgang igen næste dag, med kurs mod 
Elbmundingen og Brunsbuttel. Her 
kom skippers samlever, samt deres 2 
børn ombord, så nu blev pladsen lidt 
trang, men sejlere kan jo stuve sig sam-
men så det gik fint på resten af turen. 
Sejladsen gennem Kielerkanalen var en 
tur der bare skulle overstås, da der ikke 
er nogen udfordring i denne kedelige 
kanal. 
Ved kanalens sidste sluse blev vi luk-

ket ud til Holtenau og skibshandler 
Herman Thiesen. 
Den sidste ”proviant ” blev indkøbt, og 
vi kunne fortsætte med sidste etape 
mod Ranzausminde, hvor båden var 
hjemhørende. Dette var afslutningen på 
en herlig og begivenhedsrig tur. 
 

Gert Lind-Hansen 
Med besvær har jeg fået overtalt 
Mogens Felle til at være næste skr i-
bent.. 
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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 
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 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 
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HAVNENS MARITIME BUTIK 
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