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Bestyrelse     

Formand Carsten Krat Walkendorffsvej 24 
ck@gudme.dk 

Svendborg 6222 2672 

Næstformand Bjarne Skov Abilggårdsvej 21 
 

Thurø 6221 88 64 

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 varer det ikke længe. Det meste af 
vinterhalvåret er gået. Vi kan se foråret i 
horisonten. Bådudstillingen er overstået, 
og inden længe kan vi igen begive os ud 
på vandet. 
Generalforsamlingen blev overværet af 
mange medlemmer. Der var ikke frem-
sat forslag fra medlemmerne, regnskab 
og budget blev godkendt. Der blev ori-
enteret om klubbens eventuelle anskaf-
felse af båd til juniorafdelingen, som har 
skaffet sponsorbeløb til indkøb af båd. 
Afdelingen forestiller sig en bådtype, 
som er mere håndterlig end solingen ,og 
som har plads til overnatning, måske H-
båd, L-23 eller lignende. Generalforsam-
lingen tog afsked med Jens Erik Hver-
gel, som ikke ønskede genvalg som 
næstformand. Jeg vil gerne også her be-
nytte lejligheden til at takke Jens Erik 
for hans indsats i bestyrelsesarbejdet, 
hans engagement og hans behagelige 
væremåde. Samtidig vil jeg byde vel-
kommen til Bjarne Skov, som general-
forsamlingen valgte til ny næstformand. 
Jeg er sikker på, at Bjarne er et godt 
valg, og at han vil kunne tilføre bestyrel-
sesarbejdet nye impulser til gavn for 
klubbens fremtid. 
Hans Knudsen modtog Dea-pokalen, 
som hvert år gives til et medlem, som 
gennem sine handlinger har gavnet klub-
ben og dens medlemmer i året eller i 
fremtiden. Hans er en yderst aktiv pensi-
onist og ivrig kapsejler. Han er altid vil-
lig til at give en hånd med hos alle klub-
bens afdelinger, og som sådan en meget 
vigtig brik i klubbens liv. At Hans ikke 

var til stede, og Kir-
sten måtte modtage 
pokalen, skyldes 
kun, at Hans var 
udenlands for at 
sejle - isbåd naturligvis på denne årstid. 
Hovedorganisationen for sejlklubberne 
Dansk Sejlunion har snart generalfor-
samling. Efter kritik fra flere sider af  
unionens ledelse, har der i det forløbne 
år været arbejdet med ny struktur, og der 
foreligger flere forslag til ændringer. De 
vigtigste er forslag om afskaffelse af 
kredsene og dermed af kredsformandens 
medlemskab af bestyrelsen og forslag 
om direkte valg. Thurø Sejlklubs besty-
relse er noget bekymret over faren for, at 
indflydelsen i Sejlunionen herved kan 
blive koncentreret i områder med mange 
medlemmer og store interesser i at frem-
me elitens synspunkter på bekostning af 
breddens. 
Fællesturen er under planlægning. Husk 
at afsætte pinsen til denne tur, hvor vi 
sammen med en hel masse klubmedlem-
mer kan få sejlet, hygget, daset, motio-
neret, spist og festet sammen. Se omta-
len senere i bladet. 
Ved standerhejsningen søndag den 17. 
april går den store stander til tops i flag-
masten som tegnet på, at sejlsæsonen er 
begyndt, og på vores både vil vi føre 
standeren ud til nær og fjern. Vi ses der-
ude. 
 

Carsten 
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          2005  
          
         Marts 
           9.   Götakanalen   Pizzaaften  Se side 5.           Egely kl. 19.00  
         10.  Pigernes vintermøde                                    Egely kl. 19.00  
         31. Kapsejlads og Trimaften                              Egely kl. 19.00  
 
          
 
         April. 
         16.  Søsætning Kl. 08.00                                    Gambøt 
         17. Standerhejsning Kl. 15.00                            Gambøt. 
         27. Fordelingsmøde pigerne                               Egely kl. 19.00  
         29. Første minifleet sejlads                                 Gambøt Kl. 16.00 
         30. Første aftenkapsejlads Distancesejlads        Gambøt kl. 09.00 
          
          

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  25. April 
 
Indlæg afleveres til  
Snebærvænget 6, Thurø eller Kukkervænget 10 Thurø   eller mail  tsk@mail.dk 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer 6 gange om året i starten af ulige måneder dvs.  
Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 

 

Skulle du mod forventning ikke have modtaget Gambøtposten inden  ca. den 10. i udgi-
velsesmåneden bedes du kontakte undertegnede 

mail: henningbl@get2net.dk     eller tlf. 62 20 60 87  
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Går du med tanker om en sommerferie igennem Götakanalen, 
eller vil du bare hygge dig med dine sejlervenner over en pizza, 
så sæt kryds i kalenderen 

 9. marts 2005 kl. 19:00. 
Foredrag med billeder af 5 ugers sommerferie i FLORA med  

Götakanalen som feriemål. 

G ö ta - k a n a le n  



6 

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 

Klokken 15.00 søndag den 17. April er der standerhejsning i Gambøt. Som tradi-
tionen byder det er klubben vært med en forfriskning nede eller oppe, alt efter 
vejret, når formanden har udtrykt de forløsende ord om den nye sæson, og stan-
deren er gledet til tops. ( glem ikke hurraråbene !!) 

 I skal alle være så velkomne!!                                        Bestyrelsen. 

      Standerhejsning søndag den  17. April 
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Pigevintermøde  

Torsdag   

den 10 marts  

kl. 19.00 i Egely 
 
 
 
Så er det tid til at ses igen sejlerpiger, og denne gang har vi hyret mavedanseren 
Pia, som danser arabisk mavedans. Pia, der har undervist i 10 år, og har været på 
kursus i Cairo, Tyskland og i København,  vil fortælle og undervise os i mave-
dans.  Ja det var et helt nyt indslag  

 
  Hvis du ikke er  til mavedans, er du velkommen til at   
være vores støttende publikum. HUSK! At tage behage-
ligt tøj på, så  du kan bevæge dig, medbring eventuelt et 
tørklæde til at binde om livet..   
 
Efter dansen vil der være hyggelig samvær, og lidt til 
ganen og maven – en anderledes måde at mødes på her i 
den kolde tid. 
 

Efter dette ovenstående arrangement i pigeafdelingen,  er det tid til det lidt mere 
alvorlige del i vores pigeafdeling. Andet sted i bladet er der tilmelding til årets 
sejlads. Hjælp os at med at melde til så hurtigt som muligt. Det giver os tid til at 
gøre det rigtig godt for jer.     
 
Vi vil igen i år prøve at lave et varieret program, hvor der tages hensyn til både 
nye og ”gamle” piger. Vi har haft et godt Skippermøde, hvor mange ting blev 
vendt.  Vi vil som sidste år tage godt imod de nye piger  og inviterer hermed til 
 
            Begynderorientering / undervisning i Egely  
                     onsdag d. 20-04-05 kl. 19.00 
 
For alle øvrige, og selvfølgelig også de nye piger, er der fordelingsmøde d. 27/4-
05. Mød talrigt op og vær med til at starte en ny dejlig sæson i Pigeafdelingen i 
TSK.                                                                
                                              Vel mødt Ingeborg og den øvrige pigebestyrelse.  
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      Kapsejlads og Trim aften 
 

Torsdag d. 31.03.05   kl. 19.00 i Egely. 
 
Som optakt til årets mandagssejladser, vil HENRIK MEYER gennemgå regler 
for start og mærkerundinger, samt andre relevante ting omkring sejladserne. 
 
MØD OP denne aften og få genopfrisket din viden, herved får du størst udbytte 
af sejladserne. 
Der vil også være muligheder for at høre om bådens trim. 
 
Hilsen Aktivitetsudvalget. 

 Rød 

     Er du enesejler ? 

En enesejler på vores tur »vestover« 
spurgte mig, om jeg kendte det flag, 
man skulle bruge, når man var alene 
og godt kunne bruge en hjælpende 
hånd ved havnemanøvrer. Flere tyske 
sejlere fortalte mig, at man brugte 
talstander 1 (det som ligner det japan-
ske flag) til hjælp. Altså også af ældre 
sejlere, som måske har det lidt svært 
med kræfter og hurtighed eller af helt 
andre grunde. Jeg synes, det er en bril-
liant ide, og vi skal herfra opfordre alle 
til at gøre det kendt i alle sejlerkredse. 

Få fat i din lokale redaktør og få ham 
til at skrive om det i klubbladet. Så er 
du alene om bord eller gerne vil have 
en hjælpende hånd i havnene, så op 
med talstander 1 under sejladsen! Det 
gælder stadig om ikke kun at få mange 
på søen, men også om at holde på gode 
ældre sejlere, som vi forhåbentligt alle 
bliver en del af, skriver redaktøren af 
Masnedø Nyt.  
 
Det er hermed gjort i Gambøtpos-
ten. 

Se Svendborg Classicregattas hjemmeside på 
www.classicregatta.dk 
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Søsætning. 
 
Nu er det forår / snart påske , så skal du igen til at tænke på båden som står og 
venter på dig nede ved Gambøt. Så fat pensler og pudseklude nu, så den er klar 
til søsætning 
 
 

Lørdag d. 16. april.  
 
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal 
vente. 
 
Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi 
hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn 
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne 
frem.  
Alle master skal være ude af  masteskuret senest lørdag eftermiddag den 

23. april så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen!  Det 
er her vigtigt at du kommer og holder øje med at der stadig er 
navn på din mast. Du skal flytte din mast fra pladsen hvis du ikke 
sætter den i, i løbet af ugen. Vi skal i år have plads til at grave 
langs optimisthavnen da bolværket skal forstærkes. 

 
Til efteråret vil optagningen blive den 22. oktober. 

 
Bundmaling 
 
Husk hvis du skal have din bundmaling af din båd, at gøre det på en sikker  og 

miljørigtig måde. Det er noget med at pladsen under båden dækkes 
forsvarligt af, så man kan fjerne det afskrab der vil komme. Der skal 
også bruges skraber og sliber med støvsuger. Du kan læse meget mere 
om hvordan på Miljøstyrelsens hjemmeside www.fjernbundmaling.dk  
Husk det gælder også hvis du står hjemme i haven.  

 
Broudvalget. 
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NORTH SAILS 

North Sails Fyn 
v. Sejlmager Niels Christiansen 
Huusomsvej 12,  5700 Svendborg 

Tlf:     6222  8995 
Fax:   6222 1495 
Mail: northsailsfyn@dk.northsails.com 

www.northsails.dk Service og salg af kvalitetssejl til alle 
behov. Kontakt din lokale sejlmager. 

 Strandberghus 
Type 2 

Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 
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Tiden nærmere sig hvor vi igen skal på vandet, solingbådene bliver her i 
marts måned repareret og frisket op, og vi forventer at bådene kommer på 
vandet til stander-hejsningen.  
 
Hjælp !!!!  
Solingbådene skal have knofedt og kærlige hænder, de sidder på dig så kon-
takt Ib Oldrup,  tlf. 62 20 64 12 med hjælp fra snudeskaftet til bagdelen på en 
soling, vi har arbejdsweek-end  i marts.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sæsonkort  
Det koster stadig kr. 500,- for sæsonen 2005. 
Sæsonkortet giver  stadig mulighed for alle medlemmer at komme ud at sejle, 
dog ikke på tidspunkter hvor klubben skal disponere over bådene, mandag, 
onsdag og torsdag aften . Forhør dig nærmere hos solingudvalget. 
 
Mandagskapsejlads 
Det vil være muligt gennem sæsonen at reservere en båd og deltage i konkur-
rence  med de andre solinger, prisen er fortsat kr. 1.500,- for sæsonen. Ring 
og tilmeld dig, dem der reserverer først og har betalt for 1 sæson disponerer 
over en soling, så kom ud af hullet,--- først til mølle----               

Ib Oldrup. 

Solingafdelingen 
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PPPinseturinseturinsetur   
    2005    2005    2005   
Husk nu at reservere Pinsen til fællestur med din sejlklub. 

Husk også dine solbriller og solcremen. 
 
Vi starter fredag med at sejle til Strynø, hvor der er fri grillning.  
Lørdag efter skippermøde sejler vi videre til Bagenkop. 
  

  
De besætninger der først sejler fra Gambøt lørdag slut-
ter sig til det glade selskab i Bagenkop. 

 
I løbet af eftermiddagen bliver der en travetur på lidt 
over 1 km til de vilde heste ved Klisenor. 
 

Lørdag aften er den fælles festlige middag, hvor vi forsøger at arrangere 
købe-mad til de, der ikke vil lave mad selv.  
(Se opslag i havnehus). 
 
Søndag bliver der igen en travetur. Denne gang af lidt længere varighed, 
men så bliver der også serveret let frokost undervejs. 
 
Mandag er der fri sejlads hjem. 
 
Prisen for dette fine arrangement bliver kr. 300,- pr. båd incl. 2 gange hav-
nepenge i Bagenkop, forfriskninger m.v. 
 
Tag chancen for at møde gamle og nye sejlervenner.  
 
Tilmelding senest 1. maj til: 
 
Inna og Carsten             tlf. 62 22 26 72 
Lisa og Niels Otto          tlf. 62 23 18 70 
Karen og Lars                tlf. 62 20 62 08   
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Soling- og Juniorudvalget i TSK vil hermed invitere dig til at deltage i det så-
kaldte minifleet arrangement i klubbens 4 solinger. 
 
Vi sejler fleet sejlads, alle 4 solinger mod hinanden på en kort op/ned bane, sid-
ste fredag i hver måned fra kl. 16.00 til vi er færdige ved 20 – 21 tiden.. 
 
Vi sejler med 2 mands besætninger og efter almindelige kapsejladsregler. I må 
gerne være 3, hvis én af jer er under 16 år. I skal selv finde sammen og tilmelde 
jer som en besætning. 
 
Du kan være kvinde eller mand, dreng eller pige i alle aldre. Du bør dog have 
lidt kapsejladserfaring, da arrangementet ikke er tænkt som en sejlerskole.  
 
Prisen er 100 kr. pr. besætning for medlemmer af TSK, for andre er det 150 kr. 
pr. besætning 
 
Ungdomsbesætninger som er medlem af TSK (under 20 år) sejler gratis. 
 
I foråret sejler vi således fredag d. 29/4,   27/5   og 24/6.  
Kom så tidlig du kan, så vi kan får rigget bådene til og lagt bane ud. Hvis der er 
stemning for det kan man arrangere sejladser udover programmet, prisen er den 
samme. 
 
I behøver ikke deltage hver gang, men til efteråret når vi afholder klubmester-
skab, vil de 4 mandskaber som har klaret sig bedst sæsonen igennem, blive for-
håndskvalificeret til hver gruppe i de indledende runder.  
 
Jeg vil blive glad om du senest dagen før hvert arrangement sender en mail eller 
ringer hvis du deltager. 
 
På vegne af soling og Juniorudvalget 
 
Nick Bo Bünger 
Runevænget 1, Thurø 
Tlf. 62 20 75 22 / 30 54 14 13 
nickbunger@jubiimail.dk 

      Invitation til Minifleet i Solingerne 
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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- 

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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Skal  du  sejle  Pigesejlads  i  år  ? 

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

  den 27. april kl. 19 - i Egely 
 
Da fordelingen på bådene skal være klar inden mødet bedes du udfylde neden-
stående slip og aflevere den senest den 4. april til: Janice Frænde Rolf Krakesvej 
47,  Thurø,  5700 Svendborg 

                                                                                 
Vel mødt - Pigesejlerudvalget  

Ingeborg, Janice, Helle, Linda, Aase og Carin 

 
Navn.............................................................................Fødselsår............ 
 
Adr.: ...........................…………………..................................................... 
 
Telefon.......................... 
 
Skal sejle Pigesejlads i år og jeg er: 
 
Skipper på (bådens navn og type) 
 
……………………..........................................................………………….... 
Jeg har plads til .......... gaster - foruden mig selv 
Jeg har en aftale med følgende gaster:  
…................................................................................................…………..
…………………………………………………….....…………………………... 
 
Gast                                             Jeg vil gerne gaste på (båd/bådtype/-størrelse)................ 
Jeg har allerede aftale med (skipper/båd) 
….........................................................................................………….........
……………………………………………………..…………………………...... 
 
Jeg er begynder .......                                                      Jeg har sejlet i ........år 
 
Jeg forudser at være: 
Meget stabil.…... noget fraværende….....   meget fraværende………….... 
 
Bemærkninger 
 
.........................………………………………………………………………………….. 
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Sæsonen 2005 står for døren. 
  

Så er det nu. Tiden er inde til at få tilmeldt dit skib til aftenkapsejladserne. 
Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal. 
Aftensejlads-banen, se banekort. 
Lørdag den 30. April, sejles der en distance-sejlads.  
Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00. 
Søndag den 25. september sejles der igen en distance-sejlads, med 
Skippermøde kl. 09:00 og  
1. start er kl. 10:00. 
Afslutning med præmieuddeling sker søndag den 25. september kl. 16:00 i 
Egely efter sidste sejlads. 
Gebyret for alle sejladser er kun 100,- kr, og skal være indbetalt senest den 17. 
april til Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, 5700  Svendborg, eller i post-
kassen til gæsteleje i havnehuset, eller i Svendborg Sparekasse regnr. 0813 
kontonr. 8130467300 
 
Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten. 
 
For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbe-
talt startgebyr. 
Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i 
TSK’s klubhus ”Egely”.    
 
SEJLADSDATOER. 
Forår...:  30/4 - 2/5 - 9/5 - 23/5 - 30/5 - 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 
Sommerferie i juli.  
Efterår.:  8/8 - 15/8 - 22/8 - 29/8 - 5/9 - 12/9 - 19/9 – 25/9  
 
17 sejladser, hvoraf 3 ikke medregnes. 
 
Distance sejlads den 30/4 og den 25/9. 
 
AFTENSEJLADS-BANEN. 
Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. 
 
Mærke 1 - udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 41’ 80 Ø - 55’ 1’ 75 N) 
Mærke 2 - Revbøjen (sydmærke). 
Mærke 3 - Stenodden (østmærke). 
Mærke 4 - udlagt ved Dyrehave (Tåsinge).   (10’ 40’ 00 Ø - 55’ 00’ 70 N) 

Aftenkapsejlads 
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Det grønne mærke ved Grønneodde  
Ud:       skal altid holdes om bagbord. 
Hjem:  skal altid holdes om styrbord.  
 
Østmærket på Middelgrund  
Ud:     hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord. 
            hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord. 
 
Hjem: hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord. 
            hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord. 
 
DOMMERSTADE:  
Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start 
vil banen blive angivet med tallene 1 - 2 - 3 - 4, således at mærkerne rundes i 
samme rækkefølge som tallene er anbragt - regnet fra oven og ned. 
 
START- OG MÅLLINIE:  
Mellem dampskibsbroen og udlagt mærke. I særlige tilfælde kan måltagning fin-
de sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag ”S” sæt-
tes. 
 
STARTERNE: 
1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, o.s.v. 
Fra 1. september går 1. start kl. 18.30, 2. start kl. 18.35, 3. start kl. 18.40, o.s.v. 
 
STARTPROCEDURE: ( Bemærk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ny Startprocedure) 
Banesignal ( rød / grøn flag) sættes inden startproceduren går i gang. 
 
Kl. 18.55  1 lydsignal og talstander 1 ( en) sættes 
Kl. 18.56  1 lydsignal og signalflag I sættes 
Kl. 18.59  1 lydsignal og signalflag I nedtages 
Kl. 19.00  1. Start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes 
Kl. 19.01  1 lydsignal og signalflag I sættes 
Kl. 19.04  1 lydsignal og signalflag I nedtages 
Kl. 19.05  2. Start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes 
o.s.v. 
 
BEMÆRK ENDVIDERE: 
Fra 5 minutter før 1. Start og til sidste start er afsluttet må startlinien ikke 
passeres fra banesiden. Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles 
vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden. Dette gælder 
også ved omstart i forbindelse med for tidlig start.  
Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både. 
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Ballen Sejlklub 

      Svendborg Amatør Sejlklub 

            Svendborg Sunds Sejlklub 

      Thurø Sejlklub 

Troense Bådelaug  
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Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere 
     

Tåsinge  22. maj SSS Rantzausminde DH 2004 

Rundt     
Sail  14. - 16. maj KS Kerteminde  

Ekstreme     
Layd 29. maj KS Kerteminde DH 2004 
Ship     
Fyn 3. - 5. juni OS Kerteminde DH 2004 

Rundt  KS   
Als 11 - 12 juni Sønderborg Sønderborg DH 2004 

Rundt  Yacht-Club     

Østersø 18-19. juni Sva Start fra DH 2004 

Regatta 2004   Rantzausminde Motorsejlere 

DM 27 - 30. juli TSK Gambøt 806 

806    Class 
Classic 11-14. aug. Svb. Sund Svendborg Klassiske 

Week  klubbberne Havn træbåde 

Hyæne 20. august SSS Rantzausminde DH 2004 

Race     
Øhavet 27. - 28. TSK Gambøt DH 2004 

Rundt August    
Tuco 3. sept. FS Faaborg DH 2004 
Cup     

Skar-Drej 10. sept. BAS Ballen DH 2004 

(kredsmesterskab)     

Sejlsport  23. - 25. sept Sva Svendborg DH 2004 1

SVA   lystbådehavn Motorsejlere 

Kapsejladska



21 

Seneste Program Skippermøde Starttid Distance 

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

indbydelse     
Se Udleveres    

indbydelse     
Se Udleveres    

indbydelse     
Se Tilsendes Fredag d. 3. juni   

indbydelse     
Se Udleveres  Se Se  Distance 

indbydelse  program program  

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

kl. 20.00 skippermødet d. 17/6 kl. 20.00 program  

Se Tilsendes  Se Bane 

indbydelse   program sejlads 
Se Se Se Se Bane 

Indbydelse indbydelse program program  

Se Se Se Se Bane/ 

indbydelse indbydelse program program Distance 
Se  Udleveres Gambøt Kl. 09.00 Ca. 47 sm. 

indbydelse  kl. 08.00   
Se Se Se Se Distance 

indbydelse indbydelse program program  
Se Udleveres Ballen kl. 10.00 Ca. 21. sm 

indbydelse  kl. 09.00   

17. september Udleveres ved Sva's klubhus kl. 10.00 Distance 

 skippermødet kl. 09.00  Bane 

alender 2005 
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TILMELDINGSADRESSER: 
 
Ballen Sejlklub: 
Torben Pedersen 
Åkildevej 10 
5762  V. Skerninge          Tlf: 62243665 
 
Svendborg Amatør Sejlklub 
Ole Ingemann Nielsen 
Kogtvedvej 86                 Tlf: 62 22 24 23   
5700  Svendborg             Mail: oin@amu-fyn.dk 
 
Svendborg Sunds Sejlklub 
Frantz Christensen 
Sybergsvej 3          Tlf: 62 26 20 06 
5700  Svendborg             Mail: kapsejlads@sss.dk 
 
Thurø Sejlklub 
Lars Løvshall 
Hyldebærvænget 4 Thurø       Tlf: 62 20 62 08 
5700  Svendborg             Mail: llo@kmd.dk 
 
Troense Bådelaug 
Michael Fjord 
Eskærvej 30 C 
5700  Svendborg             Tlf: 62 22 62 23 
 
     
                
 
NB –  
Vi har udvidet kalenderen Kerteminde Sejlklubs sejladser 
er også med i år! 
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FOR TIDLIG START:  
Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende skal omstarte. Undlades om-
start tillægges 10 min. sejltid. 
 
LØBSINDDELING: 
Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 17. 
 
OMSTART:   
I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes. 
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten affyres 1 skud og 1. ligheds-
stander nedhales og talstander for starten hejses. 
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende. 
 
TIDSBEGRÆNSNING:  
Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30.  
(Efter 1/9 kl. 21.00). 
 
DOMMER:  
Jobbet går på skift mellem de deltagende både.  
Dommerliste fremkommer senere. 
 
POINTBEREGNING:    
1. plads = 1 point 
2. plads = 2 point  
3. plads = 3 point  
  o.s.v 
 
En udgået båd får point svarende til antal startende både + 1. 

 
En båd der ikke starter får point svarende til antal startende både + 2. 
 
DISTANCESEJLADSERNE ( 30. april og 25. September ) 
Banen udlægges på Lunkebugten og i Langelandsbæltet.  
Der bliver et kort skippermøde kl. 09.00 og første start kl. 10.00. 
 
Løbs- og startinddeling som om mandagen. 
 

****Meld dig til allerede nu, så du ikke glemmer det !!  ***** 
 

Brug nedenstående tilmeldingsblanket, 
eller send en mail med nedenstående oplysninger til LLO@KMD.DK. 
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Tilmelding til distance og aftensejladser 2005 
 
Bådens navn: __________________________________________ 
 
Bådtype....: __________________             Sejlnummer.: ________  
   
Ejers navn.: __________________________________________ 
 
Adresse....: __________________________________________ 
 
Telefon....: ________________    
 
Sejlklub...: ________________   
 
Betaling...:    ____  Kontant          ____  Check                   
                       ____  Svendborg Sparekasse (0813 - 8130467300)  
 

Banekort 
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Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 

tæppeland 

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

Paw`s Gulvmontering 
Lundbyvej 28 A Svendborg 

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

Tæpper - Trægulve  
Vinyl - Linoleum - Vådrum  

www.taeppeland.dk 
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Seniorgruppen 
Så er det ved at være tid til igen at se på, hvad vi som seniorer og ikke arbejds-
ramte, kan hjælpe sejlklubben med. 
Jeg vil foreslå, at vi mødes onsdag den 6. april kl. 10.00. 
Når du nu sidder og læser dette, og gerne vil være med i seniorgruppen, så kom 
og vær med, vi har det sjovt og hyggeligt. Ud over kaffe, kage og øl, så bliver der 
også tid til lidt arbejde, alt efter hvad man kan. 
Se hvad seniorgruppen kan komme ud for af arbejde på opslagstavlen i havnehu-
set. 
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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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Østre Havnevej 33  5700 Svendborg 
62 21 70 38  

www.k-marine.dk   e-mail: info@k-marine.dk 

DØGNVAGT tlf. 40 21 70 38 

Kom ind og se vort 
store udvalg af 
tovværk, ankre, 
toiletter, gummibå-
de, sejlertøj m.m. 

Vi har også altid 
gode brugte både 
og fine brugte mo-
torer til salg 

Autoriseret forhandler af 

 
               
Salg og service 
Specialværksted 
Reparation af alle typer 
påhængsmotorer og z drev 
Dieselværksted 
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Generalforsamling i TSK 
 
Atter i år var generalforsamlingen i Thurø Sejlklub noget af et tilløbsstykke. Et 
sted mellem 60 og 70 medlemmer var mødt op for at deltage i morgenmåltidet 

samt den efterfølgende generalforsamling. Gene-
ralforsamlingen blev kyndigt ledet af Jacob Skov, 
der dog mente at han efterhånden kun blev taget 
frem og støvet af en gang om året. Jacob det må 
stå for helt egen regning. Det gør du bare godt. 
Der var under beretningerne en kommentar om 
det nye tiltag, der var på vej i juniorafdelingen. 

Indkøb af en kølbåd til juniorafdelingen. Om man nu også havde tænkt alt 
igennem. Det blev debatteret en del frem og tilbage og mundede ud i en tilken-
degivelse af, at det er de unge mennesker, vi skal have til at tage over på sigt. 
Som følge af det, er det også disse unge mennesker, der skal bruges ”krudt” på 
i Sejlklubben. I øvrigt kan en sådan  kølbåd bruges også i andre afdelinger.  
Beretningerne blev godkendt. 
Herefter ventede vi spændt på klubbens regnskab. Ikke mange 
kasserere formår som Lars at gøre et regnskab sjovt og spænden-
de. Vi, såvel som dirigent Jacob Skov, kan kun give 10 for det 
kunstneriske indslag her.  
Regnskabet blev godkendt med applaus.  
Under budgettet for det kommende år var der en del udveksling af 
meninger omkring bropladsleje, optagelse på venteliste set i lyset 
af det at være nyt medlem i TSK. Der blev henstillet til bestyrel-
sen i Broudvalget at se på den 3-års regel, vi har inde i vores bro-
reglement. Nye medlemmer føler sig ikke  særlig velkomne, når de godt må 

betale kontingent, men ikke kan optages på 
klubbens ventelister m.m. Det skal vi nok ha-
ve ændret til en mere imødekommende vel-
komst, så nye medlemmer kan føle sig som 
fuldgyldigt medlem af klubben. Det skulle nø-
dig opfattes som værende en ”loge”, hvor man 
skal gøre sig fortjent til et eller andet. Det har 
bare ikke været oppe at vende, at det kunne 

tolkes sådan. Klubben skulle gerne fremstå som en venlig og imødekommende 
sted at være, om man nu engang ligger ved klubbens broer, eller om man kom-
mer i klubben og gerne vil være sammen med andre medlemmer, der synes at 
Gambøt er et dejligt sted at være. Det er dejligt med positiv kritik. Sammen 
kan vi være med til at gøre tingene bedre. I øvrigt blev klubbens nye budget 
for 2005 godkendt herunder fastsættelse af uændret kontingent. 
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Under valgene blev Bjarne Skov valgt som næstfor-
mand uden modkandidater, da Jens Erik valgte at 
stoppe. Tak for indsatsen Jens Erik og velkommen 
til dig Bjarne.  
Lars blev genvalgt som kasserer og de øvrige ud-
valgsformænd godkendt efter klubbens vedtægter. 
Revisorerne blev genvalgt og Torben Grønvald ko-

mind som ny suppleant for disse.    
 
Under evt. tog formanden ordet. Han skulle udde-
le Dea-pokalen. Denne pokal er skænket af Lilli-
an og Henning og gives til et medlem, der har 
ydet en særlig indsats i året, der er gået. Vi har i 
bestyrelsen haft flere emner oppe at vende. Det er 
svært at vælge mellem mange gode forslag.   
Nomineret har været:  
Jørgen Holme for hans udmærkede indsats omkring bådsmændene i solinger-
ne. Jan Olrik for hans store arbejde omkrinoptimisterne.  
Henning Nielsen for hans store arbejde omkring det nye tiltag, Seniorgruppen, 
til glæde for os alle i klubben.  

Sidst men ikke mindst Hans Knudsen - årets 
modtager af Dea-pokalen .   
Man spørger aldrig forgæves efter hjælp hos 
Hans.  Hans hjælper i mange udvalg og altid 
med et smil på læben. Han har lige rundet end-
nu et skarpt hjørne. Tillykke med de 70 år 
Hans. Det var i øvrigt ikke Hans, der modtog 
pokalen, men Kisten på vegne af Hans. Hans 
var i Sverige for at deltage i et isbådsstævne.  

Rigtig godt gået Hans…  Det er virkelig velfortjent, at du i år får denne pokal. 

Generalforsamlingen slut-
tede med et leve for Thurø Sejlklub.    Ingeborg 
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Gør 

som din 

fore- 

Ning... 

  B
R

U
G

 SPA
R

EK
A

SSEN
 

THURØ AFDELING  62 20 50 93 
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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. 

www.alttilbaaden.dkwww.alttilbaaden.dk  
Ny maritim e-shop med en masse gode tilbud, fx 

 
       Hempel bundmaling, spar op til kr. 150,- 
        Mille Xtra 0,75 l, åbningstilbud kr. 249,- 

          Mille Xtra 2,5 l, åbningstilbud kr. 775,- 
 

Jeantex sejlersæt i velkendt kvalitet 

 
www.alttilbaaden.dk   v/ Jesper Hansen 

Pengekrogen 52, 5700 Svendborg.   Tlf: 62 21 24 26 

T3000, jakke og bukser, åbningstilbud kr. 1999,- 
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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 

   Salg og Service       Specialværksted 
 Rigger og sejlmagerværksted     Reparation af gummibåde 

 Reparation af alle typer påhængsmotorer og Stern drev 
62 20 21 40 

Englandsvej 2,  5700 Svendborg 
Email: info@havnens-marine-service.dk   www.havnens-marine-service.dk
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Mini 12 - Meter til salg. 
 
Dette dejlige lystfartøj er 
netop sat til salg. 
Det er en af klubbens Mini 
12 Meter, som vi ønsker at 
afhænde til en yderst fornuf-
tig pris på grund af ændrede 
behov i afdelingen. 
Priside 10.800,-kr. 
Henvendelse til kassereren 
62 20 62 08 

Fortøjningskroge i 10 mm. rustfrit stål. 
105 cm. Lange.   Øjehul 25 mm. i diameter. Godt at have med på ferien ved 
moringsfortøjninger, som i Gambøt.      Uundværlig til Götakanalen !!!

Kun 100,- Kr.   Så godt som nye! 
Henning tlf. 62 20 60 87 / 23 69 58 70 

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. 
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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 
vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg    62 21 52 21 
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Kørekortet der overlevede 
Og det er ikke engang løgn. 
Efter et stormvejr blev der fundet et 
kørekort i slæbestedet i Gambøt. 
Det var helt intakt i sin plastlomme, så 
man kunne læse at det var Henning 
Blåbys. Det var svært at se det på bil-
ledet efter 40 år, skønt billedet var helt 
intakt. 
Da han fik det overrakt kunne han for-
tælle, at han for 40, ja fyrre år siden 
tabte sin pung med dette kørekort, i 
vandet ved Troense. Pungen må være 
opløst og kortet kunne så tage den lille 
sejltur til Gambøt. gad vide hvor man-
ge gange det er ført frem og tilbage af 
strømmen inden det blev fundet?  
 
Stiger på broerne 
Til glæde for os der ufrivilligt tager os 
en dukkert fra broerne eller skibet, er 
der nu opsat flere stiger vi kan kravle 
op af igen, et godt initiativ synes jeg, 
der selv har været en tur i vandet inden 
en aftenkapsejlads. 
 
Generalforsamling 
Igen i år var det en oplevelse af de go-
de at møde op til generalforsamling i 
Thurø sejlklub. 
Ja det begynder jo så hyggelig med 
morgenkaffe, og på et tidspunkt kom-
mer man til regnskabet (gab). 
Men ikke hos os, for vi har Lars 
Løwschall til kasserer, og nu kommer 
der et videoshow, som tydelig viser 
tal, sammenligninger med budget, sid-
ste år, og andet vi kan sammenligne 

med samti-
dig med at 
tallene kom-
mer dansen-
de hen på 
plads fortæl-
ler Lars om 
forskellene 
på tallene og 
grunden der-
til, dette 
krydres af 
E r l i n g s 

spørgsmål, som sætter gang i debatten 
så vi får vendt synspunkterne på bed-
ste måde.   
 
Ny næstformand 
Vi har fået ny næstformand, Bjarne 
Skov, ja og hvem er så lige han .
Måske får vi et portræt af ham, vi vil 
da også gerne have nye billeder af vo-
res gamle bestyrelse så alle kan kende 
dem, når vi mødes i Gambøt. 
 
Snestorm 
I dag er der en kraftig snestorm over 
Thurø, men jeg skal lige til Gambøt 
for at se, hvordan det ser ud her, og det 
ser flot ud med sne på alle de tildæk-
kede skibe og på hyttetagene. Der er 
så højvandet at broerne næsten er dæk-
ket af vand, og jeg står og glæder mig 
over den kolde og hårde vinterdag her 
sidst i februar, i den tro at der kommer 
en varm sommerdag som betaling, og 
til den tid er bådene i vandet. 

Bodil  

      Hørt på havnen….. Hørt på havnen !! 
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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 
guldtrækkeri 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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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 


