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Strammelsegade 3
justgitterling@mail.dk

Svendborg
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Svendborg

6222 1459

Følgebåde

Jan Cristensen
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6220 7305

Standeren er nu igen sat i toppen af flagmasten. Det skete i sædvanligt fint vejr
som lover godt for en god sæson 2005.
Ved standerhejsningen kunne optimistafdelingen døbe endnu en optimistjolle, som
blev navngivet Nordea. Anskaffelsen er
muliggjort af, at Nordea har støttet os med
10.000 kr. til køb af båd. Jeg kunne ved
standerhejsningen også fortælle, at klubbens repræsentanter fra sejlerdagen 10.
april kunne hjembringe endnu et fartøj til
klubbens bestand. Rederiet Torm har ønsket at støtte breddearbejdet i danske sejlklubber, og kunne derfor uddele 4 surfpakker bestående af et antal surfbrædder, 3
Zoom-8 joller, 3 laser Radial og 3 29er
joller. Thurø Sejlklub blev tildelt en 29er
jolle. Dansk Sejlunions udvælgelsesudvalg
valgte os ud fra vores status som ungdomsvenlig sejlklub, fordi der bliver gjort
et godt stykke ungdomsarbejde, og fordi
man ønsker at støtte klubber med mindre
økonomisk formåen, ligesom man havde
forsøgt at fordele støtten, så det meste af
landet blev betænkt. Jollen er klubbens
ejendom, og der er ikke knyttet særlig betingelser til foræringen ud over at man forventer, at jollen udnyttes aktivt, og at den
deltager i klassens junior- og ungdomsdanmarksmesterskaber. Jeg er sikker på, at
29eren Torm vil blive til gavn og glæde
for især ungdomssejlerne i klubben. 29eren er en heftig 2-mands sejlmaskine på
4,4 m længde og 1,7 m bredde, vægt 90
kg, storsejl og fok på i alt 13,19 m2 og en
asymmetrisk spiler på 16,83 m2 ført fra et
langt bovspryd.
På sejlerdagen, generalforsamlingen i
Dansk Sejlunion, blev behandlet forslag til
ændret struktur. Der var tale om en lang

og grundig debat
om tingene, og dirigenten kom på
hårdt arbejde, men
formåede at styre
generalforsamlingen frem til beslutningerne inden for en nogenlunde rimelig tid.
Kort kan nævnes, at de nuværende kredse
ikke mere vælger en repræsentant til bestyrelsen, men at bestyrelsen nu udgør 5
personer valgt i 5 regionale kredse samt 3
direkte valgte, herunder formanden, ialt 8
personer. Vi indgår nu i en region, som
består af den hidtidige Fynskreds, Sydjysk
kreds og Lillebæltkredsen. Kontingentet
pr. klubmedlem blev øget til 61 kr. og Carl
Gerstrøm fra Horsens valgtes uden modkandidater til formand for Dansk Sejlunion.
Broudvalget og solingudvalget har fundet
udvej for at placere solingerne, sådan at
besejlingen af liggepladserne kan blive
mere sikker. Det er sket ved at bådene nu
er placeret inderst ved vestbroens vestside
ved pælepladser. Vi regner med, at denne
placering vil medvirke til at de mange
småskader på bådene kan undgås, selv om
det har betydet, at andre broliggere er blevet anvist andre pladser. Følgebådene har
overtaget solingernes tidligere bøjepladser.
Alt står nu i sejladsens tegn. Hermed også
behovet for at minde om at man efterlever
parkeringsrestriktionerne på bådpladsen
og i området i øvrigt.
Jeg ønsker herved alle en rigtig god sæson.

Carsten
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
2005
Maj.
1. Tilmelding pinsetur
13. Start på pinsetur til Strynø og Bagenkob.
14 - 16 Pinsetur.
Juni
27. Sidste aftensejlads før ferien
God sommer ferie!
August
8. Start aftensejlads efter ferien

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!
Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 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 udgivelsesmåneden bedes du kontakte undertegnede
mail: henningbl@get2net.dk eller tlf. 62 20 60 87

OBS: DEADLINE næste blad 23. Juni
Indlæg afleveres til: Snebærvænget 6, Thurø eller Kukkervænget 10, Thurø
eller Mail: tsk@mail.dk
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HP – MARKED
V/ Hans Petersen
Bergmandsvej 112 Thurø
Tlf./Fax 62205522

… vi har det

Åbningstider:
Mandag til fredag 7.00-19.00
Lørdag og søndag 7.30-18.00

Skrællede kartofler, og mere end
fyrre forskellige fintsnittede grøntsager - lige til at bruge.

Eriksholmsvej 4
Thurø
Tlf. 62 20 70 75
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Søsætning og standerhejsning
Efter en vellykket
søsætning lørdag
og oprydning på
pladsen hvor skibene havde stået,
var det tid søndag
til at hejse standeren for en ny sæson. Mange medlemmer var mødt
op til denne begivenhed.
Der var båddåb af
en ny optimistjolle.
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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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Efter standerhejsningen var klubben vært
med en forfriskning, som både yngre og
ældre medlemmer nød.
Alle glædede sig over, at sæsonen nu endelig var startet.
Også fra Svendborg Amatørsjlklub var
der fremmøde.
Alle ønskes en god sæson 2005.
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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.

www.northsails.dk

NORTH SAILS
Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer - Snedker
Alleen 16 5883 Oure Tlf. 40 33 30 43
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Stafetten

v / Bjarne Huusfeldt

Med K.D.Y som arrangør og Keld
Hummer som leder blev der arrangeret
Chartersejlads i Kroatien september
mdr. 2004, afgang Kastrup Lufthavn Split Lufthavn (Trogir).
Der var i alt tilmeldt 16 personer i 4
både inkl. Keld Hummers Elan 43
”Freedom” som ligger fast i Trogir.
Vi ankom Split lufthav efter en 13/4
times flyvetur med SAS Snowflake.
Da vi steg ud af flyveren kom der en
skøn behagelig varme os i møde( 28
grader).
Fra første færd var der en fin service,
Keld Hummer havde sørget for transport til Charterstationen, som ligger
ca. 20 min kørsel fra lufthavnen mod
”Trogir”. Charterstationen har selv deres egne helt nye minibusser, hvor en
af charterstationens medarbejdere hentede os. Allerede der møder vi en utrolig rolig venlighed, som vi oplever
over alt i Kroatien.
Vel ankommen i ”Trogir” blev vi tjekket ind til vores respektive både.
Bådene bliver overdraget i Ship Shape
stand, det sørger Mario for, Mario er
chef på ” Marina Charter”. Det firma
vi fik vores båd fra. ( jo det har de virkelig styr på dernede.)
Hele tiden vimser der lokale kønne
piger rundt og gør rent i bådene, når de
er vendt hjem efter charter Jo det her
de styr på dernede.
Efter vi har fået alt vores habben- gods
på plads i bådene, skal vi ud på det lokale marked for at provianterer til båden. Det er noget af en oplevelse, her
kan man købe alle slags grøntsager

frugt og æg til en rimelig pris i forhold
til Danmark og lækker mør tørret skinke (Prsut), samt hjemmelavet Slivovica den lokale snaps. Resten kan vi købe i Supermerkado, der har alt hvad
hjertet begærer også Dansk smør og
Thor sild.
Trogir er en af Kroatiens historiske
fæstningsbyer, med smalle marmorbelagte gader, gamle huse, smukke Katolske kirker fra Romernes tid.

Trogir ligger utrolig smukt nedenfor
fastlandets bjergkæde ”Vlaska” 444 m
høj, direkte ud til Adriaterhavet, den
Dalmatinske kyst, hvor der er en gennemsnits temperatur i september måned på 25 grader, og det krystalklare
vand ligger på 22-24 grader, det regner
sjældent i Kroatien.
Efter at, alle har købt ind, og pakket
ud foreslog Keld Hummer at vi samledes i Marinaens Cafe for at få en lille
en, stort krus koldt Kalawacko Pivo
den lokale øl, eller en Espresso.
Keld Hummer bød os alle velkommen
og forklarede lidt om sine planer for 1
dags sejlads.
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Vi blev samtidig inviteret til spisning i
Trogir på en af byens Lokale Restauranter, hvor der blev serveret et overdådigt måltid med sorte ris tilberedt på
en meget speciel måde, de smagte fantastisk: Herudover blev der serveret
masser af rødvin og Pivo og til sidst
fik vi alle en Silvovica til at tage det
fede fra maden som de siger.
Det var en hyggelig aften, hvor vi alle
blev rystet godt sammen.
Kroatien som ligger ud til Adriaterhavet har over 1700 øer, et paradis af en
skærgård uden lige, med mange godt
beskyttede bugte (Laguner), dybe fjorde hvor man trygt kan overnatte for
anker.
Der er meget dybt de fleste steder
sjældent under 8 m, hvor det azurblå
vand er så klart at man kan se bunden
på 10 m dybde, i mange af lagunerne
er der ofte flere restauranter skjult
mellem palmerne, hvor man med bådens Dingy kan sejle ind til stranden,
eller tage sig en svømmetur. Der er
også gode muligheder for at snorkle.
Hvis man vil se fisk, skal man blot
drysse lidt franskbrødskrummer i vandet og fluks er vandet levende af fisk i
alle farver.
Turen var arrangeret således, at der var
frit slav hvor vi havde lyst til at sejle
hen på den uge vi havde til rådighed.
Keld Hummer havde udarbejdet 2 sejlplaner afhængig af hvorledes vindforholdende var, så hvis vi havde lyst til
at følge ”Fredom” var vi velkommen.
Vi var som tidligere nævnt 4 både,
Elan 43 ”Freedom” med Keld Hummer og frue samt et ægtepar. Elan 36
”Brinja” med tandlægerne, Catalina
4000 ” Unaka” med de 4 tenorer eller
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advokatbåden som den også blev
kaldt. Til sidst Bavaria 36 ”Maja” med
ut. Bjarne & Conni samt et par venner.
Turens første dag går N-Vestover, vejret er fantastisk med høj sol 4-5 ms.
Vi kommer til den smalle indsejling
ved ”Sibenik”, hvor vi passerer en
gammel middelalder fæstning der
skulle beskytte befolkningen mod Tyrkernes hærgen.
Turen fortsætter op ad floden Krka,
hvor vi undervejs ser store huler
sprængt dybt ind i klipperne, så militæret med deres mindre fartøjer kunne
gemme sig for fjenden, så vidt vides er
de fra 2 verdenskrig.
Vi fortsætter op til byen ”Skradin”,
hvor vi stopper da videre sejlads er
forbudt med privat båd på grund af, at
området er naturbeskyttet.
Om aftenen går vi op i den smukke
gamle by” Skradin” for at finde en
spændende restaurant. Under vejs ser
den vågne sejler skudhuller i bygningerne på kirken og tårnet, det minder
en om, at det kun er 9 år siden der har
været krig og der blev kæmpet her i
denne smukke by.
Det kan man opleve i mane af byerne.
Nogle steder er husene ikke genopbygget efter granater, men står som et
tomt minde efter krigen.
Det er mest inde i landet og ved byerne nær grænserne, ellers fornemmer
men ikke at der har været krig her. Her
er smukt og rent over alt, der flyder
ingen papir eller cigaretskodder nogen
steder, det kunne vi måske lære noget
af.
Vi fandt en hyggelig restaurant ved
torvet, hvor vi spiste udenfor under
Cypressernes krone, lyttede til Cika-

dernes musik og de lokales samtaler,
som vi ikke forstår noget af.
Et måltid for 2 personer dvs. forret Calamare, Bøf Tornedo, 1 flaske rødvin
og 2 Espresso i alt 177,- Kuna= Dkk.
177,- dvs. at 2 personer kan spise for
under 200 danske kroner.

Krka naturpark
Næste dag sejler dem der har lyst med
passagerbåd op til Krka vandfaldene,
som er en stor oplevelse. Det siges, at
det er verdens 4. største vandfald.
I søen ved det nederste vandfald er det
tilladt at bade i det friske bjergvand.
Vandfaldene strækker sig højt op i
Kroatien. Der er stier der snor sig
smukt op langs vandfaldene, så for
dem som har lyst til at trave i disse
omgivelser, er det en stor oplevelse.
Derefter går turen ud af floden og sydover til øen som ligger syd ”Sibenik”
”Zlarin”
Her i bugten kaster vi anker for natten
sammen med ”Freedom” & ”Brinja”
”Unaka” med de 4 Tenorer foretrækker at gå i havn. Der er også mere at se
på! De er jo ren manne båd! Senere
går ”Brinja” med tandlægerne også i
havn, da de har problemer med at få

ankeret til at holde.
”Zlarin” er en karakteristisk by i Adriaterhavet
Hver by selv om den er meget lille, har
en eller flere kirker, et lille torv, flere
kafeer & restauranter. Så det er altid
muligt at få et godt måltid til rimelige
priser, byerne ligger altid beskyttet i
bunden af en større eller mindre bugt,
så man kan vælge at ligge for anker
eller gå i havn for natten.
Apropos nat så bliver det ret tidligt
mørkt i Adriaterhavet kl.19.30 præcis
ruller gardinet ned, og i løbet af 5 minutter er det mørkt. Nætterne her er
utrolig smukke med den milde vind,
og de klare stjerner, hvor vi tydeligt
kan følge mælkevejen, månen der ligger ned, og alle de skønne dufte der er
her, det glemmer man aldrig.
Dagen efter fortsætter vi alle med svag
sydøstlig vind mod øen Solta.
Vi sejler med vinden ind agten for
tværs om BB, det går ikke stærkt med
5 ms. i en Bavaria 36, selv om vi trimmer som gale.
Vi har tandlægerne forrest, og Keld
Hummer tværs for inde under land,
meget tæt på land. Hernede kan man
de fleste steder sejle helt ind under
øernes stejle klipper, hvor der er masser af vand, men man skal selvfølgelig
altid huske at navigere (checke sit søkort) de 4 tenor er agterude, de var lidt
længe om at komme i gang her til
morgen de skal først have deres
”Bloddy Mary”, jeg tror nok det er en
(drinks).
Men nu ser det ud som om der sker
noget, de begynder at indhente os, så
vi trimmer videre, men intet hjælper.
På et tidspunkt sejler de forbi, endda
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Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyggerhåndværk i hævd, hvad enten vi arbejder med
træ, glasfiber eller aluminium inden for områderne:

•

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

ØRKILD

Kølstøberen
v / Søren Andersen
Bodøvej 11
Tlf.: 6222 0284

e-mail: stoeberiet.oerkild@mail.tele.dk

www.oerkeel.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.

Vi har selvfølgelig også:
• Alle former for køle
• Ankervægte
• Trimvægte
• Udstødningsmanifolde
• Udlejning af containere
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på vores læ side, så jeg beder Conni
om en kold ”Karlovacka” til at dulme
nerverne med og en cigar, så hjælper
det lidt.
Un d e r v e j s p a s s e r e r v i ø e rn e
”Drevnik”, vores plan er at gå ind på
”Solta´s” SW side til ”Maslnicka”,
men det viser sig, at vinden er frisket
kraftigt op, så den står direkte ind i
bugten, så vi fortsætter NW om øen
”Solta” til ”Rogac”, hvor vi går ind for
natten.
Rognac
”Rogac” er et lille hyggeligtog roligt
sted nærmest som en landsby ud til puccino og hver 2 gange Sljivovica I
havet med små huse der ligger op af alt 775,- Kuna = 775,- Dkr. For 8 perbjerget i palmerne og pinjernes skyg- soner, det bliver man ikke fattig af.
Dagen efter går turen til øen” Pakleni
ge.
”Rogac” er et sikkert sted at ligge for Otoci”. Vi sejler sydøst ned langs”
Soltas” smukke kyst til ”Splitska Vraalle vinde.
Om aftenen skulle vi som sædvanlig ta” som er en smal passage mellem
ud at spise. ”Rogac” har 3 restauran- ”Solta” og ”Brac” med byen ”Milna”,
ter, helt tilfældigt delte vi os i 2 hold. der går vi ikke ind. Men fra tidligere
Vi møder de 4 Tenorer på den første besøg i Adriaterhavet er ”Milna” et
restaurant som ligger til højre nå vi går besøg værd.
op i byen. Byen hvis man kan kalde Vi fortsætter mod øen ”Pakleni Otoci”. Under vejs går vi ind i en lagune”
stedet en by, ligger lidt op af bjerget.
Det var en utrolig hyggelig aften, der Pelegrinska” på NW siden af ” Hvar”
blev fortalt historier fra de varme lan- her dropper vi ankeret, og plump på
de, vi sang også, men det var først ef- hovedet i vandet.
ter vi havde tømt jeg ved ikke hvor Vandet her er fantastisk skønt og memange flasker rød & hvidvine, samt et get klart, vi kan se bunden på over 10
utal af ”Sljivovica” Blommebrænde- m dybde.
vin, (den smager fortræffelig og er me- Vandet er silkeblødt at svømme i har
en utrolig bæreevne. Hvis man står
get mild i munden).
Vi var i alt 8 personer, vi fik en forret lodret som en pæl i vandet synker man
som er en lokal specialitet, en slags ikke. Det er bare vidunderlig temp. der
pandekager der er stegt i hvidløg så de ligger fra 20-27.
er sprøde. De smagte fantastisk, heref- Der er også gode muligheder for at
ter hovedret hvor vi valgte forskellige snorkle, der er sjælden megen strøm
stegs efter hvad vi havde lyst til. Ma- her.
den var lækker tilberedt og kødet var Men vi har tidligere oplevet det en
bare mørt, derefter Espresso eller Cap- gang i en smal passage hvor vi havde
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kastet anker og badede. Da vi skulle
svømme tilbage til båden, kunne vi
næsten ikke svømme op mod strømmen, så man skal selvfølgelig altid være opmærksom uanset hvor man i verden sejler.

Herlig badetur!
Efter at vi har badet og spist frokost
fortsætter vi af ”Pakleni Kanal” det
sidste stykke til ”Marina Palmeizana”
som ligger på øen ”Pakleni Otoci”.
Det en ACI Marina, som ligger meget
smukt og godt beskyttet, med gode badeforhold og indkøbsbutik hvor man
kan købe det mest nødtørftige, samt
restaurant som ligger højt med smuk
udsigt over bugten med alle bådene.
På sydsiden af ”Pakleni Otoci”, er der
mange laguner som ligger godt beskyttet, hvis man har lyst til at ligge for
anker.
Går man 10 minutter fra marinaen op
på den anden side af øen, møder man
en meget smuk beskyttet lagune med
dybt vand næsten helt ind til bredden,
og hvid sandstrand:
Her ligger der 4 restauranter, hvor man
kan spise et dejligt måltid, med speciel
fisk, eller et godt stykke mørt kød, til
en rimelig pris.

Når man kommer sejlende ind i en
ACI Marina eller til en anden havn, er
der altid en hjælpende hånd fra en af
de lokale havnemedhjælpere. De anviser på venlig vis plads og trækker den
tynde snor op til ”Morringen”, som har
forbindelse til selve fortøjningen.
Den ligger et stykke ude i havnebassinet, normalt ligger man med hækken
til broen.
Vi lå en dag over i ACI Marinaen, da
der var lovet megen vind næste dag fra
NW en kraftig ”Maistral”, som ikke er
normal på denne årstid.
Om aftenen havde de 4 tenorer inviteret hele broen, alle som havde lyst til
party om bord på ”Unaka”.
Det blev en stor succes, vi var ca. 43
mennesker om bord på båden, folk fra
forskellige lande, så vidt jeg husker,
var der nogen Nordmænd, Englænder,
Tysker, Irlænder, Kroater, Polakker.
Det var en festlig aften hvor Klaus
mixed drinks til den store guldmedalje, og Thomas fortalte røverhistorier.
Næste dag var vinden frisket op, så vil
blev hvor vi var på denne skønne ø,
men der var selvfølgelig en Tysker der
absolut skulle ud at sejle, med det resultat at de nåede at påsejle 3 både
med deraf følgende skader.
Øen ”Hvar” med den smukke Middelalderby ”Hvar” ligger overfor” Marina
Pamlmezina” 1 times sejlads.
Hele dagen sejler der små taxibåde
frem og tilbage til ”Hvar”. Vi benyttede lejligheden til at sejle derover for at
studere denne spændende by, som er
kendt for sine smukke kirker, gamle
huse, med de blankslidte marmorbelagte gader og smalle gyder.
Det smukke torv med den gamle Byzantinske kirke, benyttes flittigt af de
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Oliefyr & gasservice

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
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Ring efter vores spændende brochure

Søndervej 1
Thurø
Tlf. 62 20 50 12

lokale og turisterne, da der er Gudstjeneste flere gange om dagen og 1 gang
om aftenen.
Byen summede af turister og lokalbefolkningen på de mange fortovs restauranter og pitzzaria.
En sådan aften hvor man sidder og nyder sin mad med en god flaske rødvin
eller en Pivo, samtidig med at man
studerer menneskemængden der går

Hvar torv
forbi. Her er der mennesker fra alle
folkeslag, som fredeligt hygger sig,”
mærkeligt” her ser man ingen som er
beruset eller på anden måde påvirket,
det er også sjældent at møde politi her.
En del af restauranterne ligger ud til
havnen med den smukke marmorbelagte promenade de høje palmer svajer
i den stille aftenbrise, og der ligger der
større Luksus-yachter ved kajen.
Nogle har 3 dæk over hinanden, rene
færger!
På ”Hvar” er der også mange butikker
med vare til fornuftige priser.
Specielt er der en del Juvelbutikker, så
hvis fruerne er blevet væk i menneskemængden, ved vi hvor de er. Det ender
altid med at de får købt et eller andet

stykke guld, og det er Å så billigt!
Vi mænd vil hellere have en drinks og
se på naturen!
Dagen efter i Marina Palmezina” bliver der slappet af.
Vi på vores båd går op over øen for at
bade i lagunen på s-siden. Der er en
skøn strand med rent hvidt sand.
Under vejs går vi over øen ad en smal
sti, igennem en lavt voksende fyrretræsskov, pludselig standser Per op,
han er helt hvid i ansigtet, han står
som lammet. Hvad er der spørger jeg,
en slange fremstammer Per forsigtigt,
men den er hurtig væk da den ser Per,
(Vi så den aldrig mere).
Næste dag begynder vi så småt at
stævnen mod Trogir, vores hjemhavn
da vi skal aflevere bådene næste dag.
Vinden er stadig ret frisk, vi gå for
storsejl og genua i starten, men da vi
senere skal direkte imod vinden ruller
vi genuaen ind og går for storsejl og
maskine.
Jeg kan fortælle mange detaljer fra turen, men det ville fylde alt for meget.
En ting er sikkert, turen var utrolig
spændende, en ros til Keld Hummer,
godt planlagt.
Turen kan vi anbefale til andre interesserede, et smukt spændende farvand
med mange udfordringer, det er ikke
sidste gang vi skal sejle langs den Dalmatinske kyst i Adriaterhavet.
mvh

Conni & Bjarne Huusfeldt
Stafetten går videre til ”Dea”
Lillian og Henning
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www.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
T3000, jakke og bukser, åbningstilbud kr. 1999,www.alttilbaaden.dk v/ Jesper Hansen
Pengekrogen 52, 5700 Svendborg. Tlf: 62 21 24 26

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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Portræt af vores nye
næstformand
På opfordring vil jeg fortælle lidt om
mig selv, jeg er født i 1955 i Svendborg er gift med Susanne og har tre
børn: Karina 28 år, Tobias 26 år og
Kristian 15 år.
Da jeg var 8-9 år begyndte jeg at sejle
i optimistjolle i Thurø Sejlklub, min
far havde fået lavet en optimistjolle
ved Svend Larsen "Thurøbund Yacht
og Kutterværft" den var rigtig flot,
men vejede desværre ca. 10 kg. for
meget. Når jeg så skulle sejle kapsejlads lånte jeg en klubjolle. I sommerferien sejlede vi alle ugens dage.
Jeg cyklede hver dag til Thurø fra
Odensevej hvor vi boede.
Efter folkeskolen gik jeg i tømrerlære
og fik også et lærebrev i 1974. Jeg
havde altid ønsket mig at blive tømrer
( nu er det min hobby).
Siden begyndte jeg at sælge biler hos
min far og det beskæftiger jeg
mig stadigvæk med - og har således
gjort det i ca. 30 år.
Der har da også været tid til fritidsinteresser og det har altid været sejlads
som stod øverst. De både jeg har vundet flest kapsejladser med er Omega
34 (Tine) og derefter Impala 36 (Anne
Mette) - den prøvede vi at være første
båd i mål med, ved en Fyn Rundt
(Familien regatta). Så har jeg sejlet
mange Øhavet rundt, Fyn Rundt
og Tåsinge rundt og har vundet mange gode præmier. Nu sejler vi mest
tursejlads hvor vi har været bl.a. i
Stralsund, Bornholm, Svenske

skærgård og
Limfjorden
samt et utal
af gange til
Tyskland og
Sønderborg
som
altid var/er
vores foretrukne mandetur.
I 90´ erne var jeg formand i Dykkerklubben Dråben og har taget et pædagogisk grundkursus på Århus Gymnastikhøjskole. Jeg har 3-stjernet dykkerbevis og instruktørbevis. I ca. 5 år
underviste jeg 20 unge mennesker i at
svømme og dykke samt teoretisk undervisning i forbindelse med erhvervelse at dykkerbevis.
I 2002 flyttede vi til Thurø i min fars
hus, som vi købte efter hans død. På
det tidspunkt startede Juniorafdelingen og vores yngste søn ville gerne
sejle Soling, så jeg meldte mig som
hjælper hos John Runge.
Det syntes vores ældste søn Tobias
lød spændende så han blev også hjælper i Juniorafdelingen.
Da der kom en henvendelse fra bestyrelsen, om jeg kunne tænke mig at
blive næstformand sagde jeg: ja tak.
Det har jeg ikke fortrudt, da jeg synes
at alle i bestyrelsen er rare og meget
omgængelige folk.
7. april 2005

Bjarne O. Skov
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SALG OG SERVICE

Thurø Sejlklub byder
følgende nye
medlemmer velkommen i klubben
Per Røssel
Mads Flyger
Henrik Karup
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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Kim Christensen
Bergmannsvej 82
Tlf. 62 20 50 09

tæppeland

Paw`s Gulvmontering
Lundbyvej 28 A Svendborg
Tlf. 62 54 21 37 - Mob. 22 16 10 76

www.taeppeland.dk
Tæppeland Vestergade 167 Svendborg
Tlf. 62 21 12 50 Telefax 62 21 79 31
Tæpper - Trægulve
Vinyl - Linoleum - Vådrum

23

Optimisterne
Efter teoriundervisning i Egely er optimisterne nu klar til at tage fat på en
ny sæson.
A-sejlere har været i gang hele vinteren med ture til Miami, Dubai, Gran
Canaria, Frankrig og Italien samt deltaget i landsholdets tør træningslejr i
Oure og træningslejr i Roskilde.
De går et travlt forår i møde med
stævner/udtagelsessejladser.
Vores A- og B-sejlere har allerede
trænet på Thurø hele april måned, det
har været blæsende og koldt så der
har været brug for masser af varm kakao og kager.
Holdet er blevet trænet af
vores nye træner Jess Anderson, som
underviser på
sejlerlinien på
Oure Idrætsskole og er i
øvrigt optimist landsholdstræner.
Ved standerhejsning modtog vi en flot
jolle af Nordea Bank.

Desuden er der en jolle fra Sydbank
og en fra OK på vej.
Tusinde tak til sponsorerne af disse
joller, de vil blive til stor gavn.
På grund af de mange børn og hvis vi
skulle have jolle kabalen til at gå op,
har vi lånt joller hos vores nabo klubber.

Søndag den 24. april var alle de nye
rekrutter i svømmehallen til kæntrings/svømme øvelse. De var super
gode til det.
Samme dag om eftermiddagen havde
vi ordne jolle dag i Gambøt. Så nu er
vi klar til at gå på vandet tirsdag den
26. april.
Det er virkeligt dejligt med alle de
børn, og specielt om tirsdagen bliver
der tryk på i Gambøt hvor alle børnene sejler samtidigt.
Vi ser frem til en god sejlersæson
2005
Med sejlerhilsen

Dorte Olrik
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Optimist årskalender
1. udtagelse i KerteA-B-C
minde
Kredsstævne i Odense A-B-C
2. udtagelse i Hundige A-B
3. udtagelse i Horsens A-B
Træningslejr int.
Udtaget
Sidste træning inden A-B-C
sommerf.
Junior DM i Egå
A-B
Europamesterskab i
Udtaget
Polen
Verdensmesterskab i Udtaget
Sch.
Nordisk mesterskab i Udtaget
Norge
Første træning efter
A-B-C
sommerf.
4. ranglistestævne i
A-B
Helsingør
Pølsesalg Øhavet rundt
5. ranglistestævne i
A-B
Skive
Kredsstævne Uno-x
A-B-C
cup Thurø

14/5 til 15/5
21/5 til 22/5
28/5 til 29/5
4/6 til 5/6
17/6 til 19/6
23/6
28/6 til 3/7
10/7 til 17/7
25/7 til 5/8
1/8 til 7/8
9/8
13/8 til 14/8
26/8 til 28/8
27/8 til 28/8
3/9 til 4/9
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Østr e H avn evej 33 57 00 S ve ndb org
62 21 70 38

Kom ind og se vort
store udvalg af
tovværk, ankre,
toiletter, gummibåde, sejlertøj m.m.

Vi har også altid
gode brugte både
og fine brugte motorer til salg

Autoriseret forhandler af

Salg og service
Specialværksted
Reparation af alle typer
påhængsmotorer og z drev
Dieselværksted

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

DØGNVAGT
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tlf. 40 21 70 38

Venteliste til broplads per 31. marts 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Steen Andersen
Annie Ovesen
Ole Wester
Jørn Faistrup
Knud Winther Nielsen
Ib Oldrup
Christian Henriksen
Per Hansen
Jan Jensen
Peter Ovesen
Finn Jebjerg
Birgitte Kristensen
Kim Wichmann
Knud E. Jørgensen
Niels Mosberg
Allan Schmeltz
Mariane Egedal
John Erik Jessen
Henrik Bo Frænde
Nick Bo Bünger
Vagn Pedersen
Roald Kristoffersen
Aage Sørensen
Lisbeth Olrik
Anne-Dorthe Andersen
Keld Andersen
Esben Fischer
Dennis Schmidt
Erik Garne Thomsen
Inger Anhøj
Hans Peter Gere
Vagner K. Nielsen
Kai Mortensen
Jesper Mortensen

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Arne Andersen
Kaj Hansen
Yvonne Albertsen
Dorthe List Nielsen
Susanne Haldager
Boy H. Christensen
Aage Skjold Hansen
Michael Nørgaard
Helle Hasle
Ulla-Britt Lyman
Bent Stub Henriksen
Erik Johansen
Michael Vinther
Frede Bastholm Hansen
Leif Nielsen
Tage Huusfeldt
Palle Bendix Jensen
Carl H. Jensen
Peter Andersen
Poul Erik Steffensen
John Runge
Carl Kristian Dohse
Søren Bjerrum
Jeppe Søndergaard
Michael Olesen
Jørn Jespersen
Lars Mathiesen
Martin Schjeldahl
Mette Veber
Mette Holme
Jan Knudsen
Lars Holden
Peder Rønnow Pedersen
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Juniorafdelingen
Så er det blevet tid. Tid til at komme på
havet. Sejlsæsonen er startet, bådene er
kommet i vandet og rigget til.
Vintersæsonen har ikke været meget bevendt. Vi har ikke haft kurser eller temaaftener så nu er det blevet tid til at få lidt
praktik. Der skal i løbet af sommersæsonen gennemføres flere diplomudstedelser,
så juniorafdelingen kan bibeholde sit prædikat som ungdomsvenlig sejlklub.
Der er gode muligheder for at prøve mange forskellige ting. Vi har de gode gamle
solinger. Endvidere fik vi sidste år mulighed for at sejle i den Hobie 405
(SYDBANK) som vi i år har fået de sidste
10.000 kr. til. Pengene rakte også til en
lille tillægsgevinst, Europajollen, som alle
med førerbevis kan benytte sig af indenfor
synsvidde af sejlklubben. Det er absolut en
mulighed, hvis man f.eks. en dag har lyst
til at sejle og der ikke er andre der vil med
ud.
Men der er også nyheder. Jeg leder i øjeblikket efter en L-23’er eller en H-båd

som vi kan købe for de penge vi har fået af
hhv. Sparekassen og Sydfynske Dampskibsselskabs fond (8000,- og 40.000).
Ikke nok med det. Vi har fået en splitter ny
29’er, som er noget mere vild end 405,
stillet til rådighed af Dansk Sejlunion. Det
bliver rigtig spændende, så nu er der mulighed for at træne på forskelligt plan.
Omkring sejlads vil det være en rigtig god
ting, hvis alle prøver så mange forskellige
typer sejlads som muligt. Det giver en bredere uddannelse og en langt bedre sejlads
for jer alle.
Rigtig vel mødt til en god sæson

John.
P.S. Jeg bliver nødt til at have hjælp af
nogle voksne her til træningsaftenerne.
Det vil derfor være særdeles velkomment, hvis nogle vil melde sig og hjælpe
til.
Ring på 24 48 62 46.

Mini 12 meter
Nu nærmer sejlsæsonen sig med raske briser og vi håber vejret vil arte sig, indtil nu,
her i april, har det jo været bidende koldt,
dog på det sidste har der været lidt forårslune i luften, så hen midt eller sidst i maj
måned er vi og vandet forhåbentligt klar.
Der er dog lige en ting til der skal klares
først.
Vi ser tit rederierne og andre der arbejder
med vandbårne fartøjer har deres hyr med
tonnagen, såsom Karen Danielsen og broen, Frederik IX´strandtur i Indien. Vores
beskedne flåde er heller ikke sluppet helt
smertefri gennem vinteren. Elsebeth blev

blæst omkuld den 8. januar, hun slap dog
med en beskadiget mast. Masten viste sig
at være mere medtaget end det så ud til i
første omgang. En ny mast er temmelig
bekostelig, så vi har gjort os en hel del anstrengelser for at finde frem til folk med
masteforstand, der kunne reparerer den
skadede mast på forsvarlig vis. Dem har vi
fundet og masten er under behandling og
forventes klar til sæsonstart.
På vegne af Mini 12 udvalget

Erling Justesen
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Hørt på havnen !!
Gode råd til indbrudstyve.
Prøv lige døren før du brækker vinduet op,
døren var ikke låst.
(havnehuset)
Isætning af både.
Der er kun at skrive det gik hurtigt og helt
uden uheld, alle bundpropper var sat i, og
vejret var strålende, i vores familie er det en
festdag, vi har kaffe og brød med
Og sidder og hygger os til det bliver vores
tur som den sidste.
Standerhejsning
Det var også fint vejr om søndagen, med en
god vind, men ingen skulle ud at sejle , det
er meget koldt endnu .Der var mange familier til standerhejsning, og mange børn imellem 5-12 år løb og legede, vores kommende
sejlergeneration håber vi
Master.
Da vi lørdag aften kom til at se i Gambøtposten, at masterne skulle være væk fra pladsen
søndag, fik vi dårlig samvittighed.
Så søndag morgen stod vi tideligt op(det gør vi nu alligevel) skyndte os til Gambøt og
flyttede vores træmast, men vi fik det lidt bedre da vi så der lå en del andre master,
Jeg ved ikke om en forseelse bliver mindre af at andre også gør det,
men sådan føles det, endog vores flinke formand, kom først i tanke om det, da optimisterne var godt i gang med deres joller, ja der skal ikke så meget til for at blive hængt ud
på denne side.(undskyld Carsten)
Solingerne.
Og samme dag kunne Lis og jeg fra folkebåden være tilskuer til, de fire flittige bådsmænd, sætte master i solingerne, vi undrede os lidt over at de 2 første master skulle i 2
gange, men så hørte vi noget om at der også skulle forstage på.
Ja man må stå mål til meget når man melder sig som frivillig, den som intet laver, laver ingen fejl.
Solingsejlerne får lettere ved at komme ud fra pladserne, på de nye bådpladser, de slipper for at gå på grund eller sejle ind i vrede rugende svaner. Det glæder i hvert fald pigesejlerne.
Lad os nu snart få noget varmt vejr.

Bodil

31

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06
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