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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 Ege-
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Nu er den her endelig, sommeren altså. 
Efter en lidt kold og blæsende start, ser 
det nu ud til at sommeren er over os. I 
hvert fald kan man ude på vandet og i 
havnene se, at der er kommet gang i tur-
sejlerfolket, som nu er ved at varme op til 
årets ferietur. 
I Gambøt har optimister, juniorer og pi-
gerne nu sejlet længe, og nu er vejret så-
dan at også handicapafdelingen er i gang. 
Her skal jeg henstille til de parkerende i 
Gambøt at de 2 yderste pladser mod van-
det friholdes til handicapafdelingens 
brug, så folk i kørestole og gangbesvære-
de har en chance for at komme til bådene. 
Klubbens område ser bedre og bedre ud. 
Her tænker jeg på renholdelse, lugning af 
ukrudt, rene og malede borde og bænke 
og istandsatte griller o.s.v. Denne for-
skønnelsesindsats ydes af seniorgruppen, 
og jeg vil her bringe en stor tak til de 
medlemmer, som har tid og frem for alt 
lyst til at mødes i klubben og til at gøre et 
stykke arbejde. Det er en uvurderlig ind-
sats, de gør for os. 
Vi har alle mulighed for at gøre en ind-
sats. Her tænker jeg på den aftale, som er 
indgået med benzinselskabet OK. Hvis du 
via de foldere, som findes i havnehuset, 
rekvirerer og fremover benytter benzin-
kort hos OK, tilgår der både et engangs-
beløb samt en løbende ydelse til klubben 
afhængig af benzin- og dieselforbruget. 
Ordningen omtales nøjere andetsteds i 
bladet. 
Selv om det er længe siden, så husker jeg 
generalforsamlingen hvor jeg gav udtryk 
for at bestyrelsen ville drøfte hensigts-
mæssigheden af, at vi har reglen om 3 års 
medlemskab, før man kan blive optaget 

på ventelisten til 
en plads ved klub-
bens broer. Udta-
lelsen skyldtes, at 
nytilkomne med-
lemmer fandt reg-
len temmelig urimelig over for nye med-
lemmer. Efter indstilling fra broudvalget 
har bestyrelsen dog fundet, at reglen skal 
fastholdes. Som forholdene er i øjeblik-
ket, har den ikke praktisk betydning for 
nye medlemmer, da man ikke kan få 
plads, før der er gået endda noget mere 
end 3 år. Ændrer situationen sig, vil reg-
len selvfølgelig blive taget op til revision. 
Fra brugerne af solingerne hører jeg kun 
tilfredshed med den nye placering ved 
vestbroen. Det er meget lettere at komme 
ud og ind mellem pæle end bøjer. Ved 
stor velvilje fra klubbens nabo mod øst 
Ejvind Jensen, har vi fået lov at slå et par 
pæle på hans side, så der kan ligge følge-
både øst for pontonen. Tak for det. 
Husk nu at nyde sommeren, husk at kom-
me ud at sejle, husk at vende skiltene til 
fri når du afgår, husk at bruge grillplad-
serne, husk at handle ved vore sponsorer 
og annoncører, husk at gøre det til en god 
oplevelse for vore gæstesejlere at være 
her, husk at melde dig til Øhavet Rundt 
på hjemmesiden, husk at deltage i sejlad-
sen til Ildregattaen og kom og hør leven-
de musik i Gambøt før sejladsen, husk at 
der er DM i 806 i klubben, og at vi er 
med til at arrangere Classic Regatta, og at 
der nok kan bruges en hjælpende hånd til 
mange ting. 
Rigtig god sommer. 

Carsten 
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Vi startede med at mødes på Strynø 
fredag d. 13. maj sidst på dagen. 
Her kunne vi konstatere at Lars blev 
grundejer, men han lå virkelig godt og 
stabilt midt i havnehullet. 

Der var god 
gang i grillen 
og der blev 
da også druk-
ket et par øl 

inden mørket faldt på. 

Lørdag morgen var der skippermøde 
(med øl og bitter) her fik vi at vide 
hvor turen så gik hen og lidt om vejr 
og vind. Der var fralægning - og vi fik 
Lars og Karen flot ved lidt fælles 
hjælp. 
 Turen til Bagenkop var god, vi starte-
de med 2 - 3 sek.m. luft og sluttede 
med 5 - 8 sek.m. - vejret var godt, med 
sol og god vind. 
 Vi travede en tur op i landet for at se 
de vilde heste på Klise Nor, det var en 
dejlig tur. Herefter var der badning 
med nogen kø-dannelse. 

 Vores festlokale var smeden på hav-
nen, der lugtede lidt af 
olie, men ud på aftenen 
var der ingen der tænk-
te på det. 

Vi dan-
sede og 
s a n g . 
Det var 
en rig- 

      Pinseturen 2005 

Det er rart 
med skralde-
posen ved 
hånden, hvis 
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tig god fest. Maden var super god. Me-
nuen bestod af: Kalvesteg med dejligt 
tilbehør. Der var rigeligt - også til nat-
mad. 

Til festen var min kone og jeg så hel-
dige at vinde retten til at lave næste års 
pinsetur -vi glæder os allerede, det 
burde I også gøre - sæt allerede nu X i 
kalenderen, også jer i motorbåd. Vi vil 
gøre vores bedste for at alle får hygget 
sig, danset og oplevet noget nyt og so-
let sig 
Søndag, efter at morgenbitteren var 
blevet indtaget, var der rundvisning i 
det lokalhistoriske arkiv med en lokal 

guide - det gik sådan lige - uden over-
sættelse. 

Herefter var der arrangeret tur til Lan-
gelandsfortet. 

Hjemturen var hård, så den skriver vi 
ikke så meget om ! 
  
Der var iøvrigt 14 deltagende både - 
37 voksne  og 8 børn/unge. 
Der skal herfra lyde et: Tak for en vel-
lykket og vel tilrettelagt tur til det af-
gående festudvalg med Inna Marie og 
Carsten som "formænd". 
  
Vi håber at se rigtigt mange deltagere, 
næste år, til pinsetur 2006. 

Susanne og Bjarne Skov 

Niels Otto gi`r den en på klarinetten 

De lykkelige vindere af fællesturkle-
nodiet. 
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          Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 
           Juli 
          Husk at tilmelde dig til Ø-havet rundt på vores hjemmeside   
          www.thuroesejlklub.dk           Tilmelding Ø-havet Rundt 
 
          28.-31. DM for 806 i Gambøt 
 
          August 
 
          8. Start aftensejlads efter ferien 
 
          x. Start pigesejlads efter ferien 
           
          13. Musik i Gambøt før Ildregatta 
 
          11.-14. Svendborg Classic Regatta Maritimt Center 
 
          20. Hyæneræs     Svendborg Sund Sejlklub 
           
          26. Grillmad og musik i teltet før Ø-havet rundt 
 
          27. Start Ø-havet rundt kl. 08.00 
 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  26. august  
 
Indlæg afleveres til: Snebærvænget 6, Thurø eller Kukkervænget 10, Thurø   

eller Mail:  tsk@mail.dk 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige må-
neder 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  
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Forårssæsonen har været en blanding 
af forskelligt vejr og vindstyrker. 
Alle har fået gode timer på vandet. 
Vi har her i foråret været så heldige at 
have Jena som træner for vores 2. års 
kapsejlere. 
Det er flot at se hvor dygtige de er ble-
vet. 

Jena er selv en dygtig 29’ere sejler og 
har netop færdiggjort sin 10. klasse på 
Oure. 
Hun har desværre valgt at tage tilbage 
til Holbæk for at begynde på gymnasi-
et efter sommerferien. 
Vi er mange som vil savne hende i 
Gambøt 

Hos vores nye gruppe (rekrutterne) med Vagn, er de mødt talstærkt op hver gang 
og er allerede blevet meget dygtige, vi glæder os til at følge gruppen i efterårs-
sæsonen. 
I gruppen 2. års tur sejler med Jan og Dorte, har I virkelig overgået jeres grænser 
og vi er meget stolte over jer. I sejler nu i pænt meget luft uden problemer. 
Hos A-sejlere med Jess, er der blevet trænet koncentreret og alle vores sejlere 
har kvalificeret sig til NM i Norge. Tillykke med det. 
I uge 26 går det så løs med DM i Egå. 

      Dorte 

Jena har været en stor hjælp til at 
komme i gang med 29’eren for 
Jakob Bendixen og Nikolaj Gals-
gaard, som træner flittig. 

       Optimisterne 
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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 
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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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Heine Egedal 
 
Jesper Henriksen 
 
Carsten Isaksen 
 
Thomas Jacobsen 
 
Lene Olsen 
 
Stine Olsen 
 
Thomas Olsen 
 
Emil Olsen 
 
Stine Schjeldahl 
 
Rebecca Jensen 

Lotte Wolf 
 
Kirsten Martinussen 
 
Alexander B. Andersen 
 
Silje Kældsø 
 
Benjamin Hansen 
 
Nina Jensen 
 
Mathias Erik Twesten 
 
Mette Madsen 
 
Cabrielle Bütler 
 
Asta Marie S. Hansen 

Mathias Husum Niel-
sen 
 
Astrid B. Franke 
 
Thomas Kristensen 
 
Jesper Schmidt 
 
Christoffer Jørgensen 
 
Julie Bay 
 
Christian S. Andersen 
 
Magnus Kældsø 
 
Mette Friis 

 

      Velkommen til nye medlemmer 

Lørdag den 13. August. 
Vi starter ved 18-19 tiden. 

 
Tag din bøf med og kom til Gambøt til stor fælles grillaften og 

efterfølgende deltagelse i ILDREGATTAEN til Svendborg. 
Under spisningen vil der være underholdning af Slovenske fol-

kemusikere. 
 

Se program for ildregattaen på næste side ! 
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      Svendborg Festdage     
 

Program for ildregattaen den 13. august 
 
Svendborg Sund oplyses smukt og stemningsfuldt af levende lys langs bredderne 
og lyssatte fartøjer på vandet. Aftenen afsluttes med festfyrværkeri og præmie-
ring af de flottest udsmykkede både. Find lanternerne og juletræskæderne frem 
og pynt din båd - kun fantasien sætter grænser! 
 
Kl. 19 Mulighed for at købe lidt godt til ganen mens de deltagende både samles i 
enten Thurø Sejlklub eller Ranzausminde havn 
 
Kl. 21 Alle grundejere med haver mod Svendborg Sund opfordres til at tænde 
fakler, lys eller bål i haverne. Alle skibe, lystbåde og mindre både opfordres til at 
lyssætte bådene. 
 
Kl. 21 Musikalsk underholdning før afgang i Thurø Sejlklub og Rantzausminde 
havn 
 
Kl. 22 The Big Gumbo Show underholder med New Orleans jazz i Svendborg 
Havn 
 
Kl. 22 Fælles afgang for bådene mod Svendborg Havn. Moderskibene Caroline 
S ( fra Rantzausminde ) og Hjortø ( fra Thurø Sejlklub ) er i dagens anledning 
bemandet af sekstetter fra Peder Most Garden 
 
Kl. 23 Fyrværkeri fra Skansen.                      Kl. 23.15 The Big Gumbo Show 
fortsætter. 
 
Kl. 23.15 De flottest udsmykkede fartøjer som ligger fortøjet i Havnen præmie-
res. 
 
Lørdag nat:   Gratis bådplads i Svendborg Havn - kun for lysdekorerede både! 
 
Information for sejlende 
Fra henholdsvis Thurø Sejlklub og Rantzausminde havn afgår der kl. 22 et mo-
derskib, som tilpasser sin fart til ankomst i Svendborg Havn umiddelbart før fyr-
værkeriet. De lysudsmykkede fartøjer følger efter moderskibet ind til Svendborg 
Havn: Store både umiddelbart efter moderskibet i sejlrenden, de mindre umid-
delbart udenfor renden, og robåde og kajakker helt inde ved kysten. Af hensyn 
til sikkerhedsafstanden fra fyrværkeriet (300 m. fra Skansen) er det forbudt at 
sejle ind i spærreområdet syd for Frederiksøen fra klokken 22.55 til 23.20. Afvi-
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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 

Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 
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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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Thurø Sejlklub 

  
indbyder til kapsejladsen 

 
ØHAVET RUNDT  

27. - 28. august 2005 
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Tilmelding:    Tilmelding sendes senest den 21. august 2005 til : 
                       Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, Thurø, 5700 Svendborg  
                       pr. brev eller på Email:  LLO@KMD.DK 
                       Tlf.: 62 20 62 08 
                       eller via Thurø Sejlklubs hjemmeside www.thuroesejlklub.dk   
                       Vedlagt kr. 250,- :           på check eller 
                       overført til Svendborg Sparekasse 0813 8130467300 

 
Der vil igen i år være opslået telt og pølsevogn på pladsen, hvorfra der sælges 

Is, pølser, øl og vand. 
Fredag aften fra kl. 19.00 til 24.00 vil der være 

Levende musik og mulighed for dans. 
Der sælges desuden  

Grill-mad med bagt kartoffel og salat for kun 65,- kr. pr. portion. 
Rød- og hvidvin sælges til rimelige priser. 

 
Lørdag morgen fælles gratis morgenbord med kaffe og rundstykker kl. 07:00 

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

--------           
Bedes udfyldt med BLOKBOGSTAVER.                Øhavet Rundt 2004           

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

 
  Bådtype:………………………………..  

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

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

 
Adresse : 

………………………………………………………………………………………….        
                                                                        
Postnr & by: ………………………………………………..  Tlf. 
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Program:             Program samt deltagernummer udleveres fredag den 26. august 
2005 mellem kl. 18.00 og 21.00 samt lørdag den 27. august fra 
kl. 07.00  til kl. 09.00 i havnehuset. 

 
Skippermøde:      Afholdes på bådepladsen lørdag den 27. august kl. 08.00. 
 
Banen:                 Banen er 47 sømil og fremgår af banekortet. Der startes fra 

GAMBØT. 
                       
Omsejlingsretning:         Bekendtgøres på skippermødet. 
 
Startsignal:          Før første start lørdag den 27. august kl. 09.00. 
                             Derefter startes med 10 min. intervaller. De små både starter 

først. 
 
Tidsbegrænsning:           Der er fastsat en tidsbegrænsning til søndag den 28. au-

gust 2005 kl. 12.00 for fuldførelse.  
                             Fartøjer, som overskrider denne tidsbegrænsning, regnes som 

ikke  fuldført og har pligt til herefter hurtigst muligt at melde sig 
hos  dommerkomiteen i Thurø Sejlklub. 

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

                             Sejladsen er kategori "C". 
 
                             Hængestropper må kun anvendes såfremt klassereglerne  
                             tillader dem, og der sejles i klasseløb. 
 
Løb:                     Der udskrives løb for DH-2004 både, samt for både uden må-

lerbrev. 
                             Klasse- og standardløb for minimum 3 både.  
 
Præmietid:           Beregnes efter TA-2004. Præmie til hver 4. startende båd i hvert 

løb. 
                             Gyldigt målerbrev skal forevises på forlangende og ved protest. 
                             Både, der deltager i løb for både uden målerbrev, kan ikke ned-

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

sætningsmedlem ombord. 
                             Deltagerne opfordres tillige til at have nødsignaler og livliner 
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Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

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

 Kortskitse til Øhavet Rundt  
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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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Hvorfor får du ikke en gratis annonce i 
Gambøtposten i stedet for på opslagstavlen i 

havnehuset ????? 

STØT ungdomssejlerne og 
tegn et   benzinkort! 
 
Junior og Optimistafdelingerne har 
indgået en fordelagtig sponsoraftale 
med OK Benzin, en aftale der princi-
pielt ikke har noget loft over, hvor 
stort et beløb ungdomssejlerne vil kun-
ne modtage årligt. Sponsoraftalen er 
opbygget på den måde, at ungdomssej-
lerne har fået et pænt engangsbeløb i 
forbindelse med indgåelse af aftalen, 
men den resterende del af aftalen er 
afhængig af, hvor mange benzinkort 
ungdomssejlerne kan tegne. For at af-
talen bliver en succes, har ungdoms-
sejlerne derfor brug for DIN hjælp.  
 
Næste gang du er i sejlklubben, har 
du mulighed for, at tage en folder 
(hænger på opslagstavlen ved herre-
omklædning), tegne et benzinkort og 
dermed støtte ungdomssejlerne hver 
gang du tanker.  
 
Du skal være opmærksom på, at der på 
kortet skal tankes min. 500 liter årligt 
førend ungdomssejlerne modtager pro-
vision, så husk at tanke OK Benzin 

hver gang! Du skal ligeledes være op-
mærksom på, at det kun er på specielle 
tegningsblanketter, at du støtter ung-
domssejlerne. 
 
For at få så megen støtte til ungdoms-
sejlerne, vil du også kunne møde os 
ved forskellige OK tankanlæg i Svend-
borg, idet aftalen åbner mulighed for, 
at vi kan sælge TSK fordelskort på alle 
OK´s stationer i Svendborg. 
 
For god ordens skyld vil jeg nævne, at 
du som bruger af et OK Benzinkort 
tegnet via TSK, har de samme fordele 
som på et almindeligt OK Benzin-
kort – dvs. at du tanker til markedets 
laveste priser. 
 
Har du allerede et OK Benzinkort, 
men ønsker at støtte ungdomssejlerne 
så kan dette også lade sig gøre uden at 
tegne et nyt kort. Send en e-mail med 
dit kortnummer og navn på kortet til 
mikaeljuhl@mail.dk – så sørger vi for 
resten. 
 
Tak for hjælpen! 
Optimistafdelingen 
Mikael Juhl 

      Tegn et OKOK benzinkort 
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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 Svend-
borg   

Husk at du al-
tid kan få en 

gratis maritim 
annonce i 
Gambøt-
posten! 
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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 

T3000, jakke og bukser, åbningstilbud kr. 1999,- 
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Første halvår 2005  
     i pigeregi 
 
 

 
Nu er det tiden til sommerferie i pigeafdelingen i 
Thurø Sejlklub. Det er næppe til at forstå at ferien 
kommer snigende ind på os allerede nu. Vi har 
næsten ikke oplevet foråret, før vi er nået til som-
merferien. 
 
Pigeafdelingen startede vores sæson allerede sidst 
på vinteren med en utrolig dejlig aften med en 
instruktør i mavedans. Hun skulle indvie os i den 
mystiske dans som besnærer alle såvel piger som 

mænd 
 
Ikke alle fik lært at koordinere de 
svære øvelser, men det var heller 
ikke det primære.  
 

 
 
 
 
 

 
Hvad har det med pigesejlads at  
gøre vil mange sige, egentlig ingen-
ting, men en anderledes måde  
at være sammen på i ventetiden  
forud for pigesejlersæsonen. 
 
 
 
 

Så smukt kan det se ud 

 

  Alle var på gulvet — og sjovt var det!! 
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Efter denne forrygende aften var det tid til at påbegynde den egentlige sæson. 
Tilmeldinger var vi i pigebestyrelsen som altid spændte på. De indløb som van-
ligt og så var det om at få kabalen til at gå op. Igen i år mangler vi skippere, der 
vil lægge både til. Et problem, som vi nok ikke på sigt kan blive ved med at løse, 
uden at der kommer flere både til. Vi er meget overfyldte på de forskellige både. 
Det er ikke så heldigt, man lærer mere, hvis man ikke går i vejen for hinanden. 
Vi har løst det med at have flere løsgængere end vanligt. Det er ikke optimalt, så 
hvis du brænder for at have nogle hyggelige stunder på vandet, samtidig med at 
du kan hjælpe med at lære nye piger op, vil i meget gerne høre fra dig.  
 
Vi er lige godt 70 piger. Det er mange at skulle skaffe skibe til. Vi er lidt færre 
end sidste år, men her er også færre skippere.  
 
Programmet i år er stort set en gentagelse af forrige års program. Vi har i år haft 
førstehjælp på programmet med Tonny som underviser. Der blev talt meget om 
krisesituationer og om altid at holde hovedet koldt i en uheldig situation. Vi fik 
vist førstehjælp med både aflåst sideleje og genoplivning. Det var måske en ide 
at tage en egentlig førstehjælp udannelse evt. i aktivitetsregi.  Vi fik gennemgået 
procedure ved opkald til SOK vedr. akutte situationer med behov for rednings-
hjælp .  
 
Et arrangeret søndagskursus med Henrik Meyer, måtte desværre aflyses. Der var 
for få tilmeldt. Vi prøver til senere, evt. umiddelbart før Hyæneræset.  

 
Hyæneræset bliver i år afviklet af  SSS. Da-
toen er som tidligere annonceret til d. 20. au-
gust. Der er tilmeldingsblanketter i havnehu-
set eller på SSS’s hjemmeside.  
Husk gyldigt målerbrev. 
 
 
 

Vi træner allerede hårdt med kapsejlads på vores ugentlige onsdagsaftener. Re-
sultaterne fra 1. halvdel af sæsonen er opsat på opslagtavlen.  
 
Alt er dog ikke kapsejlads i pigeafdelingen. Vi har gennemgået flere sejladsbeto-
nede undervisninger i Egely efter sejladsen. Vi har talt om fortøjning, lidt motor 
teori på bådene, samt lidt teori om vind og bomning. På vandet har vi haft en rig-
tig god handicap sejlads, krydret med en enkelt fortøjning – de der nu gennem-
førte dette – der var nu nogen, der ikke helt klarede dette uden motor til hjælp .  

          fortsættes side  30 
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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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Senior gruppen har haft et travlt forår, 
og fået udført mange forskellige opga-
ver der mest drejer sig om noget, der 
”falder imellem udvalgene”, og der-
med muligvis ikke ville blive gjort. Vi 
mødes som sagt vær anden onsdag, og 
alle der har lyst, kan deltage.  
 
Der er etableret en ny grillplads med 
en fantastisk udsigt lige neden for 
”Egely” 

 
 

Der er slået pæle til følgebådene. 

 
Og så er der dømt sommerafslutning 

 

      Seniorgruppen 
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På Grasten skulle vi hente de næste opgaver. Denne måde at afvikle handicap 
sejlads på, er et godt tiltag med mange gode forklaringer på maritime udtryk 
samt træning i at lægge til. For de der nåede ind på Grasten var der også øvelse i 
at binde knob. 
 
Spiler sejlads blev afholdt på den mest perfekte aften at gøre dette på. Der blev 
trænet godt på alle bådene. Så godt at en enkelt slet ikke kom i havn. Vel an-
kommet og i gang med den ugentlige kaffe/rødvin, blev vi ringet op af en af vore 
Soling besætninger. Det var ganske enkelt ikke så heldigt. Vi var alle sikker på, 
at der ikke var flere tilbage på vandet. Der er nu også langt helt ovre ved Lange-
land. Meldingen lød på en position omkring Valdemars Slot. Her kan ikke alle 
både gå ind, så gode råd var dyre. Heldigvis var Mogens Vestergaard på vandet 
med sin nye hurtiggående båd. Besætningen på solingen var taknemmelig for at 
Mogens satte ud efter den efterladte båd.  Tak skal du have Mogens for din ind-
sats. 
 
Dette gik godt, men havde det nu været en nødsituation, var positionen noget 
mangelfuld. Solingen lå mellem Grønne Odde og Thurø Rev. Et godt skoleek-
sempel på, at meldinger til land skal være mere præcise. Tænk nu hvis det var til 
SOK i en nødsituation, denne information var givet til!!!  
 
Ovenstående for mig til at mane til eftertænksomhed på vandet. Husk altid din 
redningsvest og husk så lige samen med din partner at træne mand over bord in-
den i tager på ferie. Det ville ikke være godt ikke at kunne komme tilbage til en 
evt. overbordfalden, blot fordi man ikke kender sin båd godt nok.  
 
Efter sommerferien starter vi igen første onsdag i august mdr. – mød op og lad 
os få en god efterårssæson. Pigerne starter hårdt ud. Først håber jeg at rigtig 
mange vil deltage i Ildregattaen — se andet sted i bladet. Næst Hyæneræs. Husk 
tilmelding. 
 
Så skal vi ikke hvile på laurbærblade-
ne.  Tilmeldingslisten vedr. beman-
ding til vores Ø-havet rundt salg er 
klar. 
 
Den der kommer først får de bedste 
tider. 
 
Til slut ønsker jeg alle pigesejlerne og deres familie en rigtig god sommerferie 
med tak for første halvdel. 
                                                                                  Ingeborg                     
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Ekstra oplevelse at sejle aftenkap. 
Vi har i alle årene startet aftenkap. Kl. 
19,00 med startprocedure 10 min før. 
Fra i år begynder startproceduren  5 
min før, det gik også fint,  indtil den 
andensidste aften inden sommerferien. 
Da syntes overdommer Kjeld at han 
igen ville starte 10. min før kl. 19,00 
Men proceduren var en 5 min. før 
start, det skabte megen forvirring, nog-
le fandt ud af det, andre brugte deres 
eget ur, og kom derfor for sent til deres 
start. Det måtte Kjeld høre meget for, 
da vi efter sejladsen drak kaffe i Egely. 
”hvor han havde købt sit ur, eller om 
det var kinesertid ” o.s.v. dog med et 
grin på. 
Vi sluttede aftenkapsejladserne af med 
50 både (flot) og med en vind ca. 14  
 
Hvor blev han af. 
Nu er pigesejlerne også sluttet før 
sommerferien,” med mand over bord” 
øvelse, og vi skal grille og hygge bag-
efter. Bent havde gjort grillen klar til 
kl. 20,00 så alle begyndte at grille, 
men Ingeborgs båd manglede, det lag-
de vi straks mærke til, de er jo mange 
og så har de Margit om bord. (specielt 
grin) 
Endelig kom de ind, de kunne ikke fin-
de deres mand (fender) de havde smidt 
over bord, der var da godt det ikke var 
Bent de havde smidt over bord. De 
fandt den til sidst. 
 
Slangen på vestbroen 

Hvem har snuppet en god del af vand-
slangen inderst på vestbroen? eller er 
den blevet byttet med en meget kort, i 
foråret kunne den nå alle både ind 
imod land, det kan den ikke mere. 
 
Endelig kom sommeren 
Nu er sommeren her, det var den læn-
ge om, så lad os håbe den bliver her 
længe ligesom sidste år. 
Nu har skolerne jo også rykket ferien 
en uge, de plejer at begynde når vejret 
og vandet er allermest varmt. 
Optimisterne tager til stævner, man-
dagssejlerne og onsdagspigerne holder 
ferie, så nu kommer turisterne, de skal 
være så velkomne. 
Rigtig god sommer 

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

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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