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Thurø Sejlklubs 
Danmarksmestre! 
Danmarksmester i  
optimistjolle 2005 
Jeamine Olrik 

Danmarksmester i Int. 806 
Peter Ovesen 
Martin Staal         
Jacob  Groth  
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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 Lars Bendixen Gormsvej 2 
lbe@ilsdk.dk 

Svendborg 6225 2739 
4050 0561  

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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Mange har tilbragt en weekend, en 
del har forud herfor arbejdet med 
etablering af faciliteterne til afholdel-
se af vores store arrangement Øhavet 
Rundt. Der er meget arbejde forbun-
det med sådan en begivenhed, som vil 
afholder, for at give såvel medlem-
merne som gæster fra andre klubber 
en kapsejladsoplevelse i vores dejlige 
farvand rundt i øhavet. Naturligvis 
afholder vi også stævnet for om mu-
ligt at skabe et overskud til klubben. 
Jeg tror det løber rimeligt rundt i år, 
selv om vi godt kunne have ønsket os 
et større deltagerantal end de 82 til-
meldte. Vejret op til sejladsen tegnede 
ikke helt godt, og der kom en regnby-
ge fredag aften, hvor pigeafdelingen 
sørgede for forplejningen inden der 
blev spillet op til hygge og dans i tel-
tet. Men på forunderlig vis beslutte 
vejret sig til at arte sig på sejladsda-
gen, så deltagerne fik en nærmest per-
fekt og hurtig sejlads. Når så mange 
deltagere som tilfældet var efter sej-
ladsen udtrykker deres store tilfreds-
hed med vores arrangement, glemmer 
man hurtigt arbejdet, som ligger både 
forud som efter sejladsen. Under alle 
omstændigheder vil jeg her sige alle 
som på forskellig vis medvirkede tak 
for deres indsats i arrangementet. 
Jeg har selv været privilligeret, og har 
holdt en lang sommerferie, hvor vi 
har fået sejlet længere tid end vi har 
prøvet før, og jeg vil sige, at det kun-

ne vi godt få 
smag for, men 
vores arbejdsgi-
vere er nok ikke 
helt enige, så det 
må vente. 
Den lange ferie har bevirket at jeg er 
gået glip af mange ting herunder 
Svendborg Classic Regatta og 806-
DM. Jeg har hørt, at Classic Regatta, 
som jo afholdes af flere arrangører 
herunder Thurø Sejlklub, var en suc-
ces, ligesom jeg også har forstået, at 
806-stævnet forløb helt efter planen. 
Derfor skal ovennævnte tak i høj grad 
også gælde for de som i den bedste 
ferietid hjalp til ved disse stævner. 
806-sejlerne fra TSK ydede en meget 
flot indsats, da de ubeskedent satte sig 
på de 3 første pladser. Det er meget 
flot, til lykke med det. 
Juniorafdelingen har i sommer skiftet 
formand, idet John Runge måtte se i 
øjnene, at han grundet jobbet ikke 
kunne afse den fornødne tid til arbej-
det i afdelingen. 
Lars Bendixen har dog indvilget i at 
overtage hvervet foreløbigt indtil års-
møderne sådan at afdelingen fortsat 
kan være attraktiv for de unge sejlere. 
John fortjener tak for indsatsen indtil 
nu og for initiativet til Juniorafdelin-
gen, og Lars bydes velkommen i ar-
bejdet med juniorerne og i bestyrel-
sen. 

Carsten 
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          Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 
September 
          25.    Sidste aftenkapsejlads distancesejlads 
           
          25.    Præmieuddeling kl 16.00                          Egely 
 
          30.    Årsmøde pigerne                                       Egely 
 
Oktober 
          12.    Årsmøde Mini 12                  kl. 18.00     Havnehus 
 
          22.    Bådoptagning                        kl. 08.00 
 
          26.    Tilmeldingsfrist til afrigger/efterårsfest se side 7 
 
          27.    Årsmøde bladudvalg             kl. 18..30    Egely 
 
Novenber 
          4.      Afriggerfest                           kl. 18.00     Egely 
 
          9.      Årsmøde aktivitetsudvalg      kl. 19.00     Egely           
           
          24.    Årsmøde broudvalg               kl.19.00      Egely 
           

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  26. Oktober 
 
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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Sejlsport Sydfyn har i det forløbne år sejlet i en ”skraller” og er endt i et 
”vindhul”. Vore forventningerne har været for store og vore mål er ikke nået. 
 
En del af arrangementerne har ikke stået mål med indsats og forventninger, an-
dre har været godt besøgt, her tænkes på vinterarrangementerne. 
 
Gruppen bag SejlsportSydfyn ser sig ikke i stand til at bruge de nødvendige res-
sourcer det kræver at fortsætte arbejdet. Vi håber der er andre med tid og lyst til 
at tage ideen op og videreføre opgaven. Vi er naturligvis behjælpelige med hvad 
vi har til rådighed. 
 
Med sejlerhilsen 
SejlsportSydfyn  

      Info fra Sejlsport Sydfyn 

Er i år lørdag den 22. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper 
som sædvanlig hinanden. 
 
Masteskuret 
Bliver tømt for optimister senest lørdag den 8. oktober, men måske er der plads 
før. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der fyldes op på hyl-
den under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, ifølge plads-
reglement, forbeholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved 
klubbens broer. 
 Husk alle master skal mærkes med navn og telefonnummer!! 
 
Husk årsmødet den 24. november 
 
Søsætning  
Det sker lørdag den 22. april  2006. Og masterne skal være ud af masteskuret 
senest lørdag den 29. april 2006.                                          
Broudvalget 

      Bådoptagning  
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Tilmelding senest den 26.10.2005 til: 
 
Kirsten og Mogens       62 20 64 33 
 

Ingeborg og Bent           62 20 71 60 
Kirsten og Allan           62 21 75 15  

I Egely 
Fredag den 04. November 

 kl. 18.00  

 
Dette er en efterårsfest for alle klubbens medlemmer, så 

mød op med godt humør til god mad og en sving om. 
Vi vil glæde os til at se nye ansigter, det plejer at være 

en hyggelig aften blandt sejlervennerne. 
 

Vores faste kok Hans Henrik serverer en 3 retters 
kulinarisk oplevelse for kun 

125 kr. pr næse. 
 

Øl, vin og vand til moderate priser, og fri garderobe! 
Hvem kan dog sige nej til denne helaftensforestilling, den fås ikke 

bedre og billigere andre steder! 
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Den årlige kapsejlads Øhavet rundt blev igen i år af-
viklet på bedste måde. Deltagerantallet var på næsten 
samme niveau som sidste år. 
Der var tilmeldt 82 både, heraf startede 9 både ikke og 
1 udgik. I alt kom 72 både i mål . 
Vejret var godt med en del sol og en vind fra SV. 5-9 
m/s. Starterne forløb fint, uden tyvstarter. 

Øhavet Rundt 2005 

Der var kun få uheld under sejladsen. Ved en af starterne var der et mindre uheld, 
som kun havde materiel skade. Under sejladsen var et ”slag over næsen” heldigvis 
det eneste som skete. Det er altid rart med få skader, når der er frisk vind under sej-
ladsen . Grundstødninger var få og gav ikke problemer. 
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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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Øhavet Rundt 2005 

Her er 5. start sendt af sted. 

Blandt de mange  
præmier gik en del  
til TSK, hvilket 
er skønt. 
Sejlklubben håber 
på rigtigt mange til-
meldinger til næste 
år, så vi kan komme 
op på 90 deltagende 
både. 

Der var rimeligt fremmøde ved præmieoverrækkelsen.        Formanden har ordet. 
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Ak-ja, det er gået tilbage for alle kap-
sejladser gennem de sidste 15 år. Læs 
blot her hvilken tilslutning der var i 
1989. 
 
Her er en lidt forkortet udgave af Ka-
rins referat fra Gambøtposten 1989. 
 
Pigesejlerne tog i vinteren 1988/1989 
kontakt til pigeafdelingerne i SSS og 
SAS med henblik på at afholde en 
kapsejlads. Den blev aftalt til den 19. 
August på Lunkebugten. 
Der var i alt tilmeldt 18 både med 
68 aktive piger . ( 2005 5 både. ) 
Det var fint vejr, men lidt sparsomt 

med vind. Mellem formiddags og ef-
termiddags sejladsen blev de hjemme-
lavede frokostlækkerier fortæret med 
tilhørende hvidvin, for anker ved 
Grasten. 
Om aftenen, som var en af de sjældne 
lune sommeraftener, blev der hygget 
ved den store grill med spisning, fæl-
lessang og præmieuddeling og man 
blev enige om at det var noget der 
skulle gentages. 
Der blev udtrykt stor tak til Bent , Leif 
og Simse, som gjorde sig berømt ved 
at døbe sejladsen ”Hyæneræset ” og 
det har den så heddet lige siden!! 
 

     Hyæneræs anno 1989 

For 18. Gang blev Ø havet rundt af-
viklet. 
Der var tilmeldt 188 både fra 18 for-
skellige sejlklubber.  ( 2005 85 både ) 
 
Det var et pragtfuldt vejr, hvor alle 
kunne deltage. 

Kjeld fyrede som vanligt kanonen af, 
og alle starter forløb perfekt. 
Første båd i mål var Luffe 44 Silver, 
og det skete kl. 16.04.24. 
Ingen protester, dygtige dommere og 
glade sejlere gjorde sejladsen til en 
succes igen. 

     Ø - Havet rundt 1989 

Og for nogle en inspirerende oplevelse! 

Kjeld anno 
1998 
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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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Så er endnu en pigesejler sommer ved 
at rinde ud. Vi har haft en forrygende 
august måned hvor det har været svært 
at få tiden til at slå til. 
 
Vi startede stille og roligt op lige efter 
ferien, men så gik det ellers løs. Et af-
lyst arrangement med Henrik Mayer i 
forårssæsonen blev aflyst, men et af-
tenkursus blev afviklet d. 17. August 
med næsten alle bådene på vandet. Vi 
øvede starttræning og blev provokeret 
på det grove af vore 2 undervisere. Det 
var et kanon godt arrangement, der 
blev efterfulgt af kapsejlads hvor der 
stadig var gode råd at få med på vejen. 
Det hele blev foreviget på film, så en-
hver kunne se sine egne superstarter 
eller det der burde have været det!!!! 
 
Så var det tid til Hyæneræs. Det var 
SSS der skulle afvikle dette og vi var 
som vanligt klar med det størst antal 
tilmeldte både fra TSK. Flot piger, 
men vi er jo også den største pigeafde-
ling så det skulle vi også gerne være. 5 
både var tilmeldt fra TSK, en fra Ny-
borg og en fra SSS. Vejret drillede lidt. 
Hvor det sidste år var rigtig megen 
vind var det ikke det der var mest af i 
år. Sejladserne blev dog alle afviklet 
og en kredsmester kunne kåres. Det 

blev Futte fra NSF. Flot sejlads til Le-
ne og hendes besætning. Hvor vi andre 
lå helt stille kom de bare susende for-
bi. Det samme gjorde vores Hyænepo-
kal vinder, Moses.  Som sidste år, var 
det Lisa med besætning, der løb af 
med smykkerne. Det er bare ikke til at 
frariste dem disse smykker. Godt gjort 
Lisa. 
 
Der var efterfølgende præmier til alle 
pigerne. Mange forretninger i Svend-
borg har velvilligt sponsoreret så dette 
var muligt. Mange tak for det til:  
 
Matas, Boydyguide, Lissen Brandt, 
Det Grønne Hjørne, Løve Apoteket, 
OsteSpecialisten, Guldsmed Lauritsen, 
Sun Tan og De Fire Årstider.  
 
Tak også til Thomas fra SSS for den 
kompetente ledelse af Hyæneræset og 
til de øvrige hjælpere fra SSS. 
 
Så har pigerne også været i sving her 
til Ø-havet rundt. Det er dejligt at så 
mange bakker op om dette igen og 
igen. Der var ikke så mange til spis-
ningen i år som  
der plejer at være, men det må vi så 
bare kalkulere med til næste år. 
 

Sommeren går på hæld 
 
...I hvert fald efter kalenderen 

     Pigerne 
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Tak til alle jer der har hjulpet. Det er 
det der gør at vi kan tillade os lidt eks-
tra i pigeafdelingen ind imellem. Så 
det er hjælp til selvhjælp. 
 
Resten af sæsonen har vi lidt kapsej-
lads, handicapsejlads på programmet. 
Vi har også natsejlads. Husk her at 
vende både lysene og skibslysene når i 
er sammen på skibene. Det er helt 
utroligt hvor lidt man kender til dette. 
Vi havde en sjov oplevelse i sommer i 
dette her meget fine ferievejr. Vi spil-
lede et spil der hedder skipperspillet. 
Det kan vi lære meget af, men uha 

hvor er der meget vi ikke kan svare på. 
Det kan nok give stof til eftertanke. 
 
Kim Bünger har i øvrigt givet os piger 
et godt tilbud. I forbindelse med næste 
års program vil han godt være med til 
at øve praktisk sejlads i forbindelse 
med en evt. aflæggelse af praktisk prø-
ve til duelighedsbevis. 
 
Så er det også tid til årsmøde i pigeaf-
delingen. Det er den 30/9-05. Her skal 
du vælge den nye bestyrelse, komme 
med forslag til den kommende sæson 
og sidst men ikke mindst have en dej-
lig aften med alle disse dejlige piger 
der holder sammen om det at sejle. 
Det praktiske arrangement varetages 
af besætningerne på Moses og Fan-
dango.  Mød op og gør dagen glad og 
festlig.                               
                                         Ingeborg           

Jeg vil gerne starte med at præsentere 
mig selv: Jeg er den nye, konstituerede 
formand for Juniorafdelingen for resten 
af sæsonen.  
Mit navn er Lars Bendixen, er 43 år og 
har været medlem af sejlklubben de sid-
ste 3 sæsoner. 
Jeg har to drenge, Jakob og David på 
hhv. 15 og 18 år og begge sejler aktivt i 
Juniorafdelingen. 
Jeg skal forsøge at løfte den store opga-
ve som John Runge så flot har mestret 
gennem de seneste år. 
 
Gennem denne sæson har fremmødet til 
vores sejlads været meget svingende og 
desværre har vi kun kunne mønstre be-

sætninger til én og højest to solinger. 
Vores to joller, 405’eren og 29’eren, har 

    Juniorerne 
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været på vandet næsten hver aften og vi 
har to gode besætninger på dem. 
Efter sommeren kontaktede vi nogle af 
de gamle juniorer og fortalte dem at de 
var savnede. Samtidigt har vi nu den sto-
re glæde at vi har hyret et par gode træ-
nere til hhv. Soling-sejlads og jollerne. 
Det er min plan at give ordet til vore nye 
trænere i næste nummer af bladet, så de 
kan præsentere sig selv. 
 
Som nytiltrådt formand kunne mange 
efterspørge en slags programerklæring 

fra mig… 
Sådan én har jeg ikke udfærdiget, men 
vil da gerne fortælle lidt om de tanker 
jeg gør mig om juniorafdelingen. 
Først og fremmest vil vi øge samarbej-
det med vores Optinistafdeling. Optimi-
ster og Juniorer sejler samtidigt. Vi vil 
læne os op af de gode rammer som Opti-
misterne har skabt omkring deres børn. 
Alle mødes til skippermøde før sejlad-
sen og Juniorerne inviteres til at være 
med til hyggen og kagespisningen (og 
kagebage-listen!), efter sejlads. Endvi-
dere vil vi arbejde sammen om de træ-
ner-kræfter vi har, således at vi kan låne 
af hinanden i særlige situationer.  
Målet med at anvende faste trænere er 
især for at sikre kontinuiteten i den fort-
satte undervisning af vore unge sejlere 
og så i øvrigt at møde de unge menne-
sker på det niveau og med de sejl-
interesser den enkelte har. Nogle vil ger-
ne ræse og udfordre sig selv og grejet, 
mens andre kan lide at sejle mere hygge-
præget sejlads. Juniorafdelingen vil for-
søge at tilgodese dem alle, så alle føler 
at de sammen med ligesindede kan nyde 
livet på vandet og samtidigt vokse i erfa-
ring. 
Vores nye 29’er er en sjov og spænden-
de jolletype som virkelig har appeal til 
de unge mennesker, der er vokset ud af 
optimistjollen men som stadig har lyst til 
jollesejlads. Der har været stor interesse 
for at komme til at sejle i jollen gennem 
sæsonen. Nikolaj og Jakob, der har sejlet 
mest i jollen, er efterhånden erfarne nok 
til at stille op til stævner, så fra næste 
sæson skal vi ud og vise vores klubstan-
der (og sponsor-mærket) ved stævner 
rundt omkring i landet. 

Lars Bendixen 
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Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

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

Henrik Bo Hansen 
 
Uffe S. Hansen 
 
Jeppe S. Hansen 
 
Kai Dan Olsen 
 
Nicolai Palsteen 
 

Henrik Buchwald 
 
Margit Pedersen 
 
Tanja St. John 
 
Rolf G. Nielsen 
 
Hans Beck 
  

     Nye medlemmer 
 
Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben 
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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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Gennem mange år har 806 sej-
lerne stævnet mod København 
for at holde det årlige DM. 
Men i år skulle det være ander-
ledes! Thurø Sejlklub havde 
tilbudt at lægge vore smukke 
havn til disposition for 
806´klubbens DM. Der har 
igennem årene udviklet sig en 
større og større skare af 806 
sejlere i Svendborg, og de fle-
ste ligger på Thurø. Derfor var det kro-
nen på lang tids udvikling i Thurø 
Sejlklub, at vi skulle sejle på hjemme-
bane. Bagsiden var naturligvis, at vi jo 
så ikke havde mulighed for at komme 
med undskyldninger så som- vi kendte 
jo slet ikke strømforholdene mm.. 
 
Onsdag d. 27. juli nærmede sig og 
Keld og jeg havde reserveret 15 gæste-
pladser så flåden kunne ligge samlet 
under stævnet. De første både var fak-
tisk allerede dukket op om mandagen, 
for Thurø Sejlklub havde tilbudt at 
man kunne ligge en uge gratis i forbin-
delse med stævnet. Anette og Per hav-
de lavet en meget flot turistbrochure 
som i bedste stil fremviste idyllen på 
og omkring Thurø. Ingen tvivl om at 
den har trukket mange Københavnere 
af huse. Mandag aften var der arrange-
ret en ”tune- up” sejlads, og her stille-
de 11 både op og fik en god tur. 
Der var i alt indløbet 20 tilmeldinger 
så vi var godt tilfredse. Desværre blev 

Søren Schramm skadet tirsdagen før 
stævnet og en af Vallensbæk skolebå-
de blev forhindret i at møde op, så der 
mødte 18 både op. 
Baneleder ved stævnet var Flemming 
Bindner fra Ålborg- en hård og be-
stemt mand. Det skulle følgebådene 
senere få at føle. Det må siges at være 
en udfordring at have en tidligere jæ-
gersoldat på besøg! Flemming blev 
tilbudt at bo hjemme hos mig, men han 
kunne godt lide at bo på havnen, så vi 
indlogerede ham i bestyrelseslokalet i 
”Egely”. Det viste sig at være et for-
træffeligt kammer for en dommer. 
Lars Løvschall var stævneleder og en 
stor støtte for 806klubben før, under 
og efter stævnet. Han har lavet et rig-
tigt godt og solidt klubarbejde! 
Onsdag aften var fleste både efterhån-
den samlet, og der var arrangeret fæl-
lesspisning- fortræffelige pizzaer fra 
Svendborg. Her blev de første af Lars 
Løvschalls gode rødvine sat til livs 
med stor fornøjelse.  

     DM for International 806 
Afholdt af Thurø Sejlklub 27.- 30. juli 2005 
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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 
privat gratis 
maritim an-

nonce i 
”Kramkisten” 
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Torsdag morgen syede det af liv på 
havnen. Lise, Lars og Karen arbejdede 
på højtryk for at tilberede et lækkert 
morgen- og frokostbord. Alt klappede 
og glade og mætte kunne sejlerne be-
give sig ned mod bådene med bugnen-
de madpakker. Uden mad og drikke 
duer heltene ikke!  
Med Keld som kaptajn på dommerbå-
den sejlede dommeren, en medhjælper 
fra Vallensbæk og Henning Nielsen ud 
i Lunkebugten for at gøre klar til sla-
get. Vinden var i sit absolut milde og 
svage hjørne, så det var ikke en let op-
gave for dommerbåden. Ustandslig 
sprang vinden, så gik den under de ob-
ligatoriske 2 s/m osv. Banelederen 
drev rundt med de hårdtarbejdende 
folk i topbåden- Poul Petersen og Lars 
Pedersen. Stor påskønnelse skal de ha-
ve- hvis ikke promte banelederens or-
dre blev parreret så lød det straks- og 
så lige 20 armstækkere… 
Ligeledes måtte linjebåden med Hans 
Knudsen stå for skud- utallige gange 
måtte Hans dreje startlinjen inden vin-
den blev stabil. Godt han er en tålmo-
dig mand!- og tak til Frede Bastholm 
og Flemming Jensen der assisterede 
ham. 
Trods de drillende vindforhold fik vi 
gennemført 3 gode sejladser. Vi lagde 
heldigt ud med to førstepladser og en 
andenplads. Men vi var skarpt forfulgt 
af Den- 385 med Anette og Per og 
Lars Holden i Den- 155.  
Fredag begyndte med samme vejrtype 
som dagen før. Vi fik gennemført en 
sejlads i fornuftig vind og igen hev vi 
en førsteplads i hus trods en ikke alt 
for god start. Længe lå vi ventede in-
den anden sejlads blev skudt i gang. 

Herlig luft og bare derudaf. Sydfra 
kunne vi godt se, at der trak noget tor-
denvejr op, men længe troede vi at vi 
gik fri. Men pludselig blev lyset nær-
mest slukket og så stod regnen ellers 
ned i stænger. Lynene slog ned rundt 
omkring os. Vinden slog 150 grader 
over så sejladsen blev skudt af. Igen lå 
vi længe og ventede indtil dommerne 
ikke ville trække pinen ud længere og 
sendte os hjem til en god grillaften. 
Lørdagen startede rigtig slemt ud. 
Regnen silede ned og der var absolut 
ingen vind. Vi sad længe og drak Lises 
og Karens kaffe indtil at dommeren 
skød skudet, der indikerede at han tro-
ede på snarlig vind. Vi kiggede mistro-
isk ud i den danske sommerregn og 
tænkte hvert sit. Våde traskede vi ud i 
bådene, men der gik ikke 5 minutter så 
blæste det pludselig omkring 8 s/m, og 
så steg humøret kraftigt hos sejlerne. 
Vel ude på Lunkebugten havde dom-
meren gjort klar til en rigtig mandtur i 
frisk luft. For første gang blev fokkene 
hejst hos de fleste og det blev til en 
spændende tur med en fordæksgast fra 
Den- 126 ud på den blå hylde. Han 
blev trukket gennem vandet, da han 
sad fast i spilerskødet. Han kom dog 
hurtig om bord og vi havde en tæt dyst 
med Lau Den- 200 fra Vallensbæk, 
men vi fik os presset foran og fik den 
sidste førsteplads. 
På vej tilbage til Gambøt kunne vi se 
tilbage på et flot stævne i Thurø Sejl-
klub- godt hjulpet af alle de frivillige 
hjælpere som satte prikken over iét. 
Tusind tak til Jer alle for den store 
hjælp.  
Den sidste moleøl fra Albani gled ned 
og vi skulle hurtig hjem for at klæde 
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om til festmiddagen. Aftenen forløb 
godt med takketaler til Thurø Sejlklub 
fra alle sider- især fra de 4 tyske be-
sætninger, som havde følt sig rigtig 
godt forplejet og behandlet. De glæde-
de sig til at vende tilbage til Thurø 
Sejlklub en anden gang. Vi sluttede 
aftenen med en obligatoriske vandtur. 
Præmierne og medaljerne blev udleve-
ret. Vi var specielt glade for at alle 
medaljer gik til Thurø Sejlklub. Guld 
til os i Den- 177, sølv til Anette  Hoff, 
Per Røssel og Jesper Christensen i 
Den-385 og bronze til Lars Holden, 
Kim Isager og Jens Rasmussen i Den- 
155. 
Speciel tak skal også lyde til   

i Svendborg , der 

gennem Leif Nielsen sponserede 1. 
præmierne. (ikke at glemme Bodil der 
kom med Gl. Dansk, En Enkelt mm. 
Lige hvor vi var trætte og kolde!) 

Peter Ovesen. 

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. 

Minicykler 
2 gode sammenklappelige mini-
cykler til at have i båden eller ba-
gagerummet sælges samlet for 
                   200,00 kr. 
Købes 
Giv mig et bud på Helly Hansen 
redningsveste: 4 voksne og et 
barn!!                                                                  Cykler er modelfoto! 
Ring til Willy  62 20 64 74 eller 66 11 76 29  
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I forsommeren har der været stor akti-
vitet i Gambøt tirsdag og torsdag. Vo-
res A-sejlere har været til stævner i 
hver eneste weekend. 
Den 21. juni var vores sidste trænin-
gen inden sommerferien. 
I uge 26 drog fem A-sejlere til Egå for 
at deltage i DM. 
Alle gjorde det rigtigt godt, hvor Si-
mon blev nr. 4 af drengene og Jeani-
ne blev danmarksmester for piger-
ne. 
Samme flok drog så til NM i Norge. 
Her vandt Simon sølv i holdsejlads 
for drenge. 
Jeanine og Julie vandt sølv i holdsej-
lads for piger. 

Jeanine vandt sølv i individuelt. 
Et stort tillykke med de flotte resul-
tater. 
 
Efter sommerferien startede vi op med 
træning igen tirsdag den 9. august. 
Alle børn mødte glade og ivrige op. 
Vi træner er meget glade for jer, og det 
er en stor fornøjelse at se hvordan I 
udvikler jer på vandet. Der bliver vir-
kelig overskredet nogle grænser. 
 
Der blev lagt hårdt ud med forældre-
sejlads den 23. august. 
13 forventningsfulde forældre var klar 
til at afprøve deres færdigheder på 
vandet. 

     Optimisterne 

Jeanine, Simon, Niclas, Martin og Julie ved NM Norge. 
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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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Vejret var dejligt og der gik 
ikke ret lang tid inden at 
årets vinder af vores flotte 
vandrepokal Havenissen 
blev fundet. I Niels’s 
(Ninna’s far) iver på at lave 
en rullevendig blev det til en 
lup i stedet for, hvorefter at 
han havnede i vandet. Alt 
dette inden den første start 
var gået.  
Jeg tror at alle som var med 
havde en sjov aften og nok 
ikke mindst vores børn.  
 
August måned sluttede med 
et rangliste stævne i Skive, her var der 
4 TSK sejlere i top 15, så det var dej-
ligt at høre Thurø Sejlklub blive råbt 
op alle de gange. Det var så det sidste 
rangliste stævne i år og det samlede 
resultatet blev at 4 sejlere fra TSK 
kom på DS talenthold. Martin kvalifi-
cerede sig også men er desværre for 
gammel. Vi glæder os til at se ham i 
E-jollen. 
 
Torsdag den 1. september var hele 
Gambøt belejret af TV2’s biler og 
folk. 
Først blev der filmet 1½ time på van-
det. Derefter blev der instrueret i pro-
grammets forløb. Vejret var helt i top 
så Gambøt gjorde sig fra sin aller flot-
teste side. Vi havde alt på vandet 405, 
29’ere, solinger og selvfølgelig en hel 
flok optimister. 
Kl. 19.45 var vi så på direkte TV se i 
øvrigt www.tskoptimister.dk her lig-
ger hele indslaget.  
 
I weekenden den 3. og 4. september 

afholdte vi vores TSK cup 2005. 
72 optimister var samlet i Gambøt. 
Det var helt fantastisk vejr, sommeren 
var landet på Thurø. 
Lørdag startede med næsten igen 
vind, men friskede lidt op og der blev 
afholdt 5 sejladser på C-bane i Thurø 
bund og 5 sejladser på A og B-banen 
på Lunkebugten. 
Søndag var der absolut ingen vind fra 
morgenstunden. A og B-sejler tog på 
Lunkebugten og C-sejlerne startede 
med ronings stafet hvilket de havde 
det rigtigt sjovt med. 
Så kom der endelig lidt vind og det 
lykkes os at afvikle 1 sejlads i Thurø 
bund og 2 sejladser på Lunkebugten. 
Vi havde mange sejlere med fra TSK 
og de klarede sig flot alle sammen. 
Stævnet blev afsluttet med en flot 
præmie overrækkelse. 
Tusinde tak til vores sponsorer for 
jeres støtte, som gjorde det til et helt 
fantastisk stævne. 

Med sejlerhilsen    Dorte Olrik 

Fra sejladserne på Lunkebugten 
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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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Hørt på havnen !! 
Grimt Cykeluheld. 
Gambøtbakken kan være meget farlig 
hvis kæden hopper af, et ægtepar fra 
Fredericia som nød deres ferie i Gam-
bøt i motorbåd, kom helt galt afsted, da 
konen ikke kunde bremse, hun valgte  
at dreje ind på stien ved Egely, men her 
fortsatte hun ud over gelænderet og ned 
på næste etage, hun ramte med  hovedet 
sten og rækværk, måtte med ambulance 
til sygehuset som overførte hende til 
Odense, og så ved vi jo det er slemt. 
Manden kom en lille uges tid efter, for 
at hente båden, han fortalte, at det var 
åbent kraniebrud, men hun kunne huske 
hvad der var sket , der venter hende et 
langt sygeleje, men når hun er blevet 
rask, vil de da gerne sejle til Gambøt 
igen. 
 
Katten har en 6 sans. 
Der blev talt en del om de 4 kattekillin-
ger der løb rundt i Gambøt, de var søde, 
hvide med sorte aftegninger men de så 
sølle og syge ud. man overvejede at 
fange dem i en fælde, aflive dem  eller 
give dem til kattens værn, men inden 
der blev gjort alvor af det var de væk, 
moderen har nok taget dem med hjem, 
hvor det så end er, er der nogen der ved 
det, så giv lige lyd. Vi vil gerne vide 
hvad der er blevet af dem. 
 
Gennemsnitsalderen var 60 
I folkebåden Fandango 
Optakten til ”Øhavet rundt” var egent-
lig ikke så god, der var lovet  
meget vind, op til 11 sek., det er der 
nogen der godt kan lide, men på kryds i 

f o l k e b å d 
standser bøl-
gerne farten.  
Vi var kun 2 
mand Lis og 
jeg, de mulige 
g a s t e r  v i 
spurgte havde 
lovet sig ud til 
div. Familiear-
rangementer. 
 vi blev enige 
om at sejle, beholdt motoren på som 
reserve hvis noget skete. Og det blev en 
skøn tur, vi krydsede op til Avernakø 
bøjen vinden var god, kun inde i sundet 
var der lidt dumme bølger, Lis overtog 
roret, så mente vi vægtfordelingen blev 
bedre,(Hun har lige tabt 2 kg.) vi runde-
de bøjen ved Avernakø kl. 13,00 og så 
gik det med halvvind og medvind resten 
af vejen hjem, vi havde ingen regn fået, 
og solen skinnede meget af tiden, vi 
havde medstrøm i Svendborgsund, og 
meget medstrøm i Rudkøbingløbet, så 
vi var hjemme i Gambøt. Kl. 17,45 vi 
havde ikke nået at spise ret meget mad, 
så nu kunne vi i fred og ro spise vores 
pastasalat og få en øl. 
Der var stadig masse af kaffe på de 3 
kander vi havde med, så kaffe og kage 
blev også nydt. inden vi gik hjem og 
sov som en sten. Til Premie uddelingen 
blev hver 4.båd udtrukket til en gevinst 
og da vi blev nr. 8 overalt fik vi et ga-
vekort til båd og Motor i Fåborg, en 
god sejlads og så et gavekort, kan det 
blive bedre, nej. 

Bodil 
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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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