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Ja, forandring fryder.
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Thurø Sejlklub

Thurø Sejlklub ”Egely”
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg
Tlf. 6220 5653
tsk@mail.dk
www.sis-svendborg.dk
Bestyrelse
Formand

Bjarne Skov

Næstformand Peter Hübner

Ege-

Abilggårdsvej 21
Bjarne@skov.it

Thurø

Søndervej
Peter hubner@hotmail.
com

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

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
kim@isager.net

Thurø

6220 5914

Pigesejlere

Janice Frænde

Klubhusene

Kai Hansen

Rolf Krakesvej 44
Jyka@nypost.dk

Thurø

6220 5922

Optimister

Michael Juel

Aktiviteter

Ole Jensen

Hjaltesvej 8

Thurø

6220 5397

Soling / Jolle

Ib Oldrup

Hjaltesvej 12
oldrup@post.tele.dk

Thurø

6220 6412

Blad

John Runge

Blåbyvej 1b
John_runge@

Thurø

6220 7096
2448 6246

Juniorer

Jan Olrik

Søndervej 212
olrikdk@get2net.dk

Thurø

6220 5166

Mini - 12 M.

Erling Justesen

Strammelsegade 3
Just.gitterling@mail.dk

Svendborg

6354 0004

Målere

Ole Jensen
Bent Poulsen

Hjaltesvej 8
Flagebakken 209

Thurø

6220 5397
6220 5512

Listefører

Gert Bjerrum

St. Byhavevej 30

Svendborg

6221 2560

Følgebåde

Jan Cristensen

Udvalg
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Vi giver ordet til vores nye
formand Bjarne Skov
Vinteren er over os, kolde vinde blæser stadigt over Thurøbund, men de
lyse tider og foråret er lige om hjørnet,
det kribler og krabler i os alle for at
komme i gang med forårsklargøringen
af både og grej.
Der er standerhejsning den 23. April
hvor Lars Løvschall igen i år vil lave
sit store eksperiment med klubstanderen, men inden vi når dertil regner vi
(bestyrelsen) med at den bedste løsning på vores problem med kapsejladskontor og kontor i havnehuset er
fundet.

bliver afholdt to
møder om året.
De næste møder
bliver i Rudkøbing og Odense.
Til sidst vil jeg gerne opfordre alle
medlemmer af vores klub til at anskaffe sig et OK benzin kort (kontakt Jan
eller Dorthe Olrik) vi får et beløb pr.
kort der bliver oprettet samt for hver
solgt liter benzin/diesel så støt vores
klub på en nem måde.

Bjarne.

Vi har været til møde i Fyns kredsen,
mødet blev holdt i vores klubhus. Ole
Ingemann fra Svendborg Amatørsejlklub blev genvalgt som formand. Der

Standerhejsning søndag den 23. April
Klokken 15.00 søndag den 23. April er der standerhejsning i Gambøt. Som traditionen byder er klubben vært med en forfriskning nede eller oppe, alt efter vejret,
når formanden har udtrykt de forløsende ord om den nye sæson, og standeren er
gledet til tops. ( glem ikke hurraråbene !!)
I skal alle være så velkomne!!
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Marts
1. Tilmelding til pigeaften Janice eller Ingeborg
3. Pigesejleraften Foredrag

Egely kl. 19.00

15. Besøg hos Walsted

Walsted kl. 17.30

15. Generalforsamling Classis Regatta

Egely kl. 19.00

22. Søsætning

Gambøt kl. 08.00

23. Standerhejsning

Gambøt kl. 15.00

26. Fordelingsmøde pigerne

Egely kl. 19.00

April

29. Masteskur skal være ryddet

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.

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til formanden
John Runge Tlf. 62 20 70 96
Indlæg afleveres til: tsk@mail.dk

OBS: DEADLINE næste blad 26. April
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Fynskredsen og Thurø Sejlklubs Pigesejlere indbyder
til pigeaften i TSK - Egely fredag d. 3. marts kl. 19,00
Kom og vær med til et foredrag af en rigtig spændende
fortæller – Margrethe Schaarup.
Margrethe vil fortælle om sine spændende oplevelser på
Verdenshavene og om sit arbejde i FTLF, Foreningen til
Langtursejladsens Fremme.
Tilbuddet gælder for alle pigesejlere i Fynskredsen og
pigesejlerne i TSK. Vi ser frem til en aften i eventyrets tegn.
Af hensyn til arrangementet vil vi gerne bede om en
tilmelding. Vi har en let anretning, lige som man kan købe
drikkelse til favorable lave sejlklubspriser.
Tilmelding senest d. 1. marts til:
62207570/ Janice eller 6220 7160/ Ingeborg.

Margrethe er uddannet sygeplejerske
og er i dag underviser på Sygeplejeskolen i Silkeborg. Margrethe er en
moden pige med 2 voksne børn og 3
børnebørn.
Margrethe har sejlet siden 1975 – tur,
kapsejlads og langtursejlads. Har duelighedsbevis samt er Yachtskipper af
3., 2. og 1. grad.
Margrethe har været med til at bygge
sin og sin skippers båd om til langtur.
Margrethe har brugt omkring 2000 timer på arbejdet. Margrethe har sejlet i
Middelhavet, Atlanterhavet og i Stillehavet med hendes faste skipper, men
også med mange andre

skippere. Med andre skippere for at
lære
håndværket, med henblik på at lære at
”kunne selv” til søs langt fra den
hjemlige bådebro, ligeledes med henblik på at indrette egen langturbåd.
Margrethe har været aktiv i FTLF, og
blev formand for foreningen i perioden
1994 – 2000.
Hun har skrevet ”Gastehåndbogen for
gaster og skippere”. Har også skrevet
afsnittene i FTLF`s Skipperhåndbog
”Båden som samfund – psykologien
om bord” og ” Medicin om bord”.

Kom og hør en spændende fortæller og oplev et sus
i maven omkring de oplevelser som måske kunne
inspirere dig og din skipper til at gøre nogle helt
andre ting i Jeres liv.
Eller kom blot og del en god fortællers oplevelser
med andre pigesejlere i TSK og den øvrige del af
pigesejlerne i Fynskredsen.
Janice og Ingeborg
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Svendborg Classic Regatta
indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 15.marts 2006, klokken 19.00 (17.30) i Thurø Sejlklub
Før vi afholder generalforsamlingen har Thorvald Walsted lovet at han vil vise
interesserede rundt på Walsteds Bådeværft. Rundvisningen tager ca. 1 time.
Ønsker du at deltage i rundvisningen skal du melde til på mail@classicregatta.
dk så vi ved hvor mange der deltager i arrangementet. Vi mødes foran værftet
kl. 17.30.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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

Lørdag d. 22. april.
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente.
Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn plads.
Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne frem.
Alle master skal være ude af masteskuret senest lørdag eftermiddag den 29.
april så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen! Det er her vigtigt
at du kommer og holder øje med at der stadig er navn på din mast.

Til efteråret vil optagningen blive den 14. oktober.

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

Broudvalget.
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Referat af generalforsamlingen den 29. januar
Formanden bød velkommen i Egely kl. 10.00, hvor 72 var mødt op.
Herefter blev klubsangen afsunget.
Dagsorden
1.

Valg af dirigent
Foreslået og valgt, Jacob Skov, (JS) takkede for valget. Herefter konstateredes, at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dagsorden, bilagt.

2.

Bestyrelsens beretninger samt udvalgsberetningerne til godkendelse
Carsten Krat oplæste formandens beretning for året 2005” fra Gambøtposten nr.
samt alle udvalgsberetningerne.
Dirigenten spørger efter kommentarer fra beretningerne – ingen.
Alle beretninger blev herefter godkendt.

2a.

Dea-pokalen
Carsten Krat overrakte Dea-pokalen i år til Dorte og Jan Olrik for deres ihærdige
indsats.
Præmieoverrækkelse af indgraverede glas for bemærkelsesværdige præstationer
2005.
Optimist Jeanine vandt guld ved DM i Egå – et stort tillykke.
Peter Ovesen vandt sølv og guld ved DM i 806
-

3.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet via diasshow, kunstnerisk udførelse iflg. JS
udtalelse. Dirigenten spørger efter kommentarer fra beretningen.
Fra forsamlingen var der et enkelt spørgsmål vedrørende betaling ved brug af Solingbådene. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
Medlemsopgørelse pr. 31.12.2005 - i alt 535.

4.

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik budgettet, via diasshow.
Efter en kort afstemning stemte flertallet for uændret kontingent år 2006. Er god
kendt.

5.
6.
7.

Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer, forslag fra bestyrelsen
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
Kassereren gennemgik vedtægtsændringerne, via diasshow.
Efter småjusteringer blev vedtægterne godkendt.
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6.

Valg af formand
”Det er selvfølgelig med vemod, jeg forlader posten som formand, men jeg mener
der skal yngre og nye kræfter til, og takker for godt samarbejde med bestyrelsen.
Tak for de år, jeg har haft som formand”.
Herefter blev Bjarne Skov, på bestyrelsens opfordring, indstillet og eenstemmigt
valgt som ny formand.
Bestyrelsens forslag til ny næstformand er Peter Hübner, som har modtaget val
get.

7.

Valg af sekretær Annie Ovesen opstilles til genvalg.

8.

Godkendelse af udvalgsformænd (M/K)
Følgende udvalgsformænd blev godkendt:
• Kim Isager
Bro
• John Runge
Blad
• Janice Frænde
Piger
• Kaj Hansen
Hus
• Michael Juel
Optimist
• Ole Jensen
Aktivitet
• Ib Oldrup
Soling
• Erling Justesen
Mini 12
• Jan Olrik
Junior

9.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Max Ahrentsen og Leif Nielsen, blev genvalgt som revisorer, ligesom
Torben Grønvald blev genvalgt som revisorsuppleant.

10.

Eventuelt
Fremlæggelse af planer for renovering af Egely og Havnehus via diasshow.
Husudvalgsformanden fremlagde forslag til ombygning af Egely med nyt og stør
re køkken i vestgavlen og handicaptoilet m.m. og gasopvarmning.
Kontor i Havnehuset, ved en ind/eller udvendig trappe kan der evt. udnyttes et
depotrum over baderummene til kontor. Arkitekttegnede forslag vedlagt.
Forslaget blev taget godt imod af medlemmerne med disse ord
-et godt velarbejdet projekt.
Dirigenten Jacob Skov takkede for en god og saglig debat, og efterfølgende for
god ro og orden.
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med en tak til dirigenten for
god og myndig ledelse.
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag,
den 2. marts 2006 - kl. 19.00 i Egely.
Mødet hævet kl. 13.00
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Østr e Ha vne vej 33 5700 Sve nd borg
62 21 70 38

Kom ind og se vort
store udvalg af
tovværk, ankre,
toiletter, gummibåde, sejlertøj 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 tlf. 40 21 70 38
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Alle Pigesejlere - nye såvel som gamle - indbydes hermed til fordelingsmøde den 26. april kl. 19 - i Egely
Da fordelingen på bådene skal være klar inden mødet bedes du udfylde nedenstående slip og aflevere den senest den 8. april til: Ingeborg Andersen Frodevænget 2, Thurø , 5700 Svendborg eller på mail: IIA@mail.tele.dk - Det her
gælder altså også gl. sejlere.
Ingen tilmelding - ingen båd…..
Vel mødt - Pigesejlerudvalget: Janice, Helle, Linda, Aase, Carin og Ingeborg
Navn.................................................................... Fødselsdato/år............
Adr.: ...........................…………………............ Telefon..........................
Vil gerne sejle Pigesejlads i år og jeg er Skipper på (bådens navn og type)
……………………..........................................................…………………....
Jeg har plads til ……gaster - foruden mig selv og har en aftale med følgende gaster:
…………………………………………………….....…………………………...

Gast

Jeg vil gerne gaste på (båd/bådtype/-

størrelse) ................
Jeg har allerede en aftale med (skipper/båd) ……………………………………
Jeg er begynder ....... Jeg har sejlet i ........år

Så er vi næsten klar med årets arrangement – vi har virkelig arbejdet hårdt.
Vi håber på godt vejr og rigtig godt humør. Tur udvalget prøver som vanlig at
gøre pinseturen ekstra festlig.
Programmet udleveres i Gambøt fredag fra kl. 14 – 17. De der ikke kan nå dette,
må få det undervejs.
Vi starter fredag aften med at sejle til Rudkøbing hvor grillen tændes kl. 18.00

Fortsættes i næste nummer ……….
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Kom ud og prøv den nye Yaris
fra Toyota
- og bliv en af
Danmarks mest
tilfredse bilejere
Og få en 112 % i orden
biloplevelse

A/S Mogens Frederiksen
Odensevej 56 Tlf. 62 2120 04
www.nytoyota.svendborg.dk

Kim Christensen
Bergmannsvej 82
Tlf. 62 20 50 09

Spar tid og penge gør som
350.000 af vores kunder
I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo,
overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen
til 2 nat. Gå ind på www. nordea.dk, eller kom ind til os og hør mere.

Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg 62 21 52 21
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Aftenkapsejlads
Sæsonen 2006 står for døren.
Så er det nu. Tiden er inde til at få tilmeldt dit skib til aftenkapsejladserne.
Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal.
Aftensejlads-banen, se banekort.
Lørdag den 29. April, sejles der en distance-sejlads.
Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00.
Lørdag den 23. september sejles der igen en distance-sejlads, med
Skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00.
Afslutning med præmieuddeling sker lørdag den 23. september kl. 16:00 i
Egely efter sidste sejlads.
Deltagergebyr for alle sejladser er kun 100,- kr, og skal være indbetalt senest
den 18. april til Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, 5700 Svendborg, eller i
postkassen til gæsteleje i havnehuset, eller i
Svendborg Sparekasse regnr. 0813 kontonr. 8130467300.
HUSK!!!! At angive din mail-adresse, hvis du vil have resultatliste efter hver
sejlads.
Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.
For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr.
Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i
TSK’s klubhus ”Egely”.
SEJLADSDATOER.
Forår...: 29/4 - 1/5 - 8/5 - 15/5 - 22/5 - 29/5 - 12/6 - 19/6 - 26/6
Sommerferie i juli.
Efterår.: 7/8 - 14/8 - 21/8 - 28/8 - 4/9 - 11/9 - 18/9 - 23/9
17 sejladser, hvoraf 3 ikke medregnes.
Distancesejlads den 29/4 og den 23/9.
AFTENSEJLADS-BANEN.
Mærkerne fremgår af søkortudsnittet.
Mærke 1 - udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 41’ 80 Ø - 55’ 1’ 75 N)
Mærke 2 - Revbøjen (sydmærke).
Mærke 3 - Stenodden (østmærke).
Mærke 4 - udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). (10’ 40’ 00 Ø - 55’ 00’ 70 N)
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Det grønne mærke ved Grønneodde
Ud:
skal altid holdes om bagbord.
Hjem: skal altid holdes om styrbord.
Østmærket på Middelgrund
Ud: hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord.
hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.
Hjem: hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord.
hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord.
DOMMERSTADE:
Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start
vil banen blive angivet med tallene 1 - 2 - 3 - 4, således at mærkerne rundes i
samme rækkefølge som tallene er anbragt - regnet fra oven og ned.
START- OG MÅLLINIE:
Mellem dampskibsbroen og udlagt mærke. I særlige tilfælde kan måltagning finde sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag ”S” sættes.
STARTERNE:
1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, o.s.v.
Fra 1. september går 1. start kl. 18.30, 2. start kl. 18.35, 3. start kl. 18.40, o.s.v.
STARTPROCEDURE:
Banesignal ( rød / grøn flag) sættes inden startproceduren går i gang.
Kl. 18.55
Kl. 18.56
Kl. 18.59
Kl. 19.00
Kl. 19.01
Kl. 19.04
Kl. 19.05
o.s.v.

1 lydsignal og talstander 1 ( en) sættes
1 lydsignal og signalflag I sættes
1 lydsignal og signalflag I nedtages
1. Start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes
1 lydsignal og signalflag I sættes
1 lydsignal og signalflag I nedtages
2. Start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes

BEMÆRK ENDVIDERE:
Fra 5 minutter før 1. Start og til sidste start er afsluttet må startlinien ikke
passeres fra banesiden. Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles
vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden.
Dette gælder ikke ved omstart i forbindelse med for tidlig start.

Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både.
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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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Kapsejladskalende
Sejlads

Dato

Kapsejlads21. maj
Tåsinge
Rundt
kalender
3. - 5. maj
Sail
Ekstreme
2006
Als

9. - 11. juni

Hvorfra

Deltagere

SSS

Rantzausminde

DH 2004

KS

Kerteminde

Sønderborg

Sønderborg

DH 2004

Kerteminde

DH 2004

Yacht-Club

Rundt
Fyn

Klub

9. - 11. juni

OS
KS

Rundt
Østersø
Regatta 2006

17-19. juni

SVA

Start fra
Rantzausminde

DH 2004
Motorsejlere

Sommer

26 - 30. juni

KS

Kerteminde

Alle
joller

Camp
Classic

10-13. aug.

Week
DM

11- 13. aug.

Svb. Sund

Svendborg

Klassiske

klubbberne

Havn

træbåde

KS

Kerteminde

Klasse
både

Luffe 37
19-20. aug.

TSK

Gambøt

DH 2004

Hyæneræs
Pige
kredsmesterskab

26. aug.

???

????

DH 2004

Tuco

2. sept.

FS

Faaborg

DH 2004

Skar-Drej

9. sept.

BAS

Ballen

DH 2004

Handicap 2006

24. sept.

SVA

Svendborg

DH 2004

lystbådehavn

Motorsejlere

Øhavet
Rundt

Cup

SVA
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der 2006
e
4

4

Seneste

Program

Skippermøde

Starttid

Distance

tilmelding

udlevering

Se

Udleveres

kl. 09.00

kl. 10.00

Ca. 30 sm

indbydelse
Se indbydelse

Udleveres

Se indbydelse

Udleveres

Ingen

Kl. 08:30

Ca. 46 sm

Tilsendes

Fredag d. 9.
Se
Program

ca. 33 sm

Bane

på nettet
4

Se
indbydelse

4
ere

12. juni
kl. 20.00

juni
Udleveres ved
Skippermødet

Sva's klubhus
d. 17/6 kl. 20.00

Se
indbydelse
e

Se

Se

Se

Se

e

Indbydelse

indbydelse

program

program

Se

Se

Se

Se

indbydelse

indbydelse

program

program

Se

Fredag efter 18

Se

Se

indbydelse

Lørdag fra 07

program

program

Se

Se

Se

Se

indbydelse

indbydelse

program

program

Se

Se

Se

Se

indbydelse

indbydelse

program

program

Se

Udleveres

Ballen

kl. 10.00

Ca. 21. sm

kl. 10.00

Distance

4
4

4
4

indbydelse
4
ere

Bane
Ca. 47 sm.

Distance

kl. 09.00

17. september Udleveres ved
skippermødet
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SVENDBORG RIGGER

OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS.
Alt i riggerarbejde / stort som småt.
PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods,
Sejlpresenninger og hynder.
Pilegårdsvej 7 5700 Svendborg.

62 21 31 94.
Fax: 62 20 19 50.

Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer -

Snedker

Alleen 16 5883 Oure Tlf. 40 33 30 43
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FOR TIDLIG START:
Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende båd(e) skal omstarte. Undlades omstart tillægges 10 min. sejltid.
LØBSINDDELING:
Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 17.
OMSTART:
I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes.
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten affyres 1 skud og 1. lighedsstander nedhales og talstander for starten hejses.
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.
TIDSBEGRÆNSNING:
Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30.
(Efter 1/9 kl. 21.00).
DOMMER:
Jobbet går på skift mellem de deltagende både.
Dommerliste fremkommer senere.
POINTBEREGNING:
1. plads = 1 point
2. plads = 2 point
3. plads = 3 point
o.s.v
En udgået båd får point svarende til antal startende både + 1.
En båd der ikke starter får point svarende til antal startende både + 2.
DISTANCESEJLADSERNE ( 29. april og 23. September )
Banen udlægges på Lunkebugten og i Langelandsbæltet.
Der bliver et kort skippermøde kl. 09.00 og første start kl. 10.00.
Løbs- og startinddeling som om mandagen.
****Meld dig til allerede nu, så du ikke glemmer det !! *****
Brug nedenstående tilmeldingsblanket,
eller send en mail med nedenstående oplysninger til LLO@KMD.DK.
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Tilmelding til distance og aftensejladser 2006
Bådens navn: __________________________________________
Bådtype....:

__________________

Sejlnummer.: ________

Ejers navn.: ___________________________________________________
Adresse....:

____________________________________________________

Telefon....:

________________

Mail-adresse: _______________________
Sejlklub...:

________________

Betaling...:

____ Kontant
____ Check
____ Svendborg Sparekasse (0813 - 8130467300)

Banekort
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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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Øhavet Rundt set fra ”Mixtur”
Fra Lars Bocher Korsør har vi modtaget dette indlæg om deres erfaringer
fra Ø-havet rundt.
”Hej med jer og tak for et flot arrangement af 'Øhavet Rundt'.
Måske kunne det have jeres interesse
at læse forsejlstrimmerens beretning
om sejladsen set fra 'Mixtur'.
Vi glæder os til at deltage igen i 2006.
Mange hilsener Lars Team Mixtur
Se også www.teammixtur.dk
Jeg havde researchet ruten grundigt.
Jeg havde endda kigget på et søkort.
Jeg vidste, det var Syd for Fyn og at
sejladsen hed 'Øhavet Rundt'. Jeg er
forsejlstrimmer og jeg beskæftiger mig
ikke med ruter, navigation, snævre løb
og vægtoptimering.

Forud for kapsejladsen havde vi en
lang nattesejlads til Thurø, hvor jeg
endnu engang forlod mig på, at de andre amatører havde styr på kurser, bøjer og grunde. Vi ramte kursen ganske
pænt og hverken bøjer eller grunde. Så
føler man jo ikke trang til at mobbe
nogen.

Jeg beskæftiger mig mest med at give
genuaen et 'gunk' ud eller ind, hver
gang det ser rigtigt ud og så – så hurtigt som muligt – at komme tilbage på
min plads under luv søgelænder. Den
alternative opgave er at sidde og fire
spilerskøder af; mens alle de andre endelig har medvind, hænderne frie og
tid til at stimulere blodsukkeret og væskebalancen.

Min mentale forberedelse til sejladsen
bestod i at gå til køjs over styrbords
stuverum, der viste sig at være netop
der, hvor øllerne var stuvet. Det betød,
at jeg resten af natten blev purret ca.
hvert 6. minut for at hente nye forsyninger op. Om morgenen foregav vi
alle at være friske – med moderat succes.

Min opfattelse af ruten var, at vi skulle
sejle vestpå fra Thurøbund, til drikkevarerne blev lunkne, vende og skynde
os hjem ad en sydligere rute; men i det
store og hele skulle jeg bare trimme
forsejl.

Morgenen var iøvrigt hyggelig. Vi
overværede de andre starter og vurderede med kyndige blikke og vidende
kommentarer, hvordan de andre startede. Det skulle vise sig, at al denne forberedelse var aldeles overflødig.
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Se, det var jo sådan, at vi skulle starte
vestpå gennem Svendborgsund. Der er
en del strøm i Svendborgsund. Den
vender også fra tid til anden. Faktisk
havde kapsejladskomitéen arrangeret
det således, at de første tre starter fik
medstrøm hele vejen ud, mens de efterfølgende – blandt hvilke vi var den
første – fik lige så gedigen modstrøm.
Vores overstyrmand og mest erfarne
team-medlem havde vurderet situationen og bekendtgjorde – og det gør jo
altid lidt indtryk på grund af erfaringen – at sejladsen ud gennem sundet
ville blive en manddomsprøve. "De
første to timer trækker alle tænderne
ud" eller deromkring. Det var nogenlunde sådan, han
prøvede at opildne
os alle.
Well, starten gik, vi
sejlede,
blæsten
blæste og sejlene
trak. Der er pænt
syd for Fyn.
Ud af Thurøbund
og til højre. Snart
efter til venstre. Hen under broen og
afsted det går. Det var dér ... det var
lige netop dér ... det gik op for mig,
hvor snævert sundet er. Og så havde
jeg endda været igennem det før - dog
på den anden led og i medvind.

Thurø Sejlklub

ind. Hele vejen fra den ene side til den
anden, hvilket er et ganske pænt stykke, når man har den største vinge ude
at flyve. Og ganske mange gange tillige - når man sejler i snævert farvand
og modvind. Det
gik op for mig, at
det ikke var en
kollektiv manddomsprøve. Den
var sådan set lidt
mere individuelt
orienteret.
Så vi vendte. Og
vendte. Og vi
vendte og vendte
og vendte. Og da
vi havde vendt de
første 41 gange, måtte jeg mellem to
indåndinger meddele, at det egentlig
var ganske tungt. Der blev bevilget en
sodavandspause, der på grund af farvandets beskaffenhed var lige præcis
lang nok til at dreje låget af en halvliters og smide den ned i bunden af
cockpittet. Der skulle vendes igen.
Ved den fem-og-tredsindstyvende vending, vil jeg tro det var, mærkede jeg
det, der sidenhen skulle blive kendt
som min navlebrok; men vi vendte troligt videre, mens den øvrige besætning
hyggede sig med sodavand, tobak og
h enk as te de b e mæ r kn in ge r om
'gummiarm'. Hvem har sagt, at sejlsport er for gentlemen?
Endelig åbnede farvandet sig.

Nu er der jo det med forsejl, at de ikke
kun skal trimmes. Det er faktisk en
pæn omskrivning. De skal også hales
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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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det. Heldigvis meget senere end vi
havde regnet med. Kan du huske det
dér med strømmen, der vendte?
Passagen rundt om Avernakø var relativt begivenhedsløs. Der skulle jo ikke
hales så hårdt på skøderne mere. Vi
skulle kanske have halet lidt mere;
men en vis mathed sætter jo ind, som
overstyrmanden så præcist havde forudsagt.
Mørkedybet derimod var en oplevelse.
Specielt da vi ville passere en båd til
luv i det 10 meter brede løb og ... blev
luffet. Det levner tre muligheder:
Grundstødning, skrammer eller ubehageligheder. Overstyrmanden valgte det
sidste og bekendtgjorde med en røst,
der kunne have nået Farvandsvæsenet
i København: "Ikke luffe i et løb!" Efter 23 - 24 gentagelser af dette mantra
gav opponenten op. Vi vandt på decibel. (Det har iøvrigt siden vist sig, at
denne fortolkning af kapsejladsreglerne var korrekt.)
En anden instruktiv oplevelse var den
båd, jeg husker ikke hvilken, der ganske ufortrødent gav strunt i Mørkedyb
og sejlede den direkte kurs på mærket.
De fandt grunden, vristede sig behændigt fri og sejlede videre mod mærket i
tryg forvisning om, at nu havde de jo
fundet grunden og lagt den bag sig.
Sådan noget maner til eftertanke og
respekt; men jeg er ikke sikker på, at
det vil finde vej til instruktionsbøgerne.
Nå, men der blev jo trimmet en del på
både dette og hint. Skiftet forsejl og
sat spiler og siddet til luv på bøf.
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Blandt de øvrige mindeværdige oplevelser var, da vi for X-og-tyvende
gang satte spiler i Langelandsløbet,
der efter sigende også er ganske smalt.
Den kom ellers flot op, men bandt lidt.
Skribenten sprang på fordækket for at
hjælpe og nåede retur tidsnok til at høre det store 'Whoooosh', da den øverste tredjedel af spileren blæste videre
mod Langeland, mens den nederste del
+ fire sytråde forbandt skøderne med
faldet. Det var en opgave, der var en
hjernekirurg værdig, at redde faldet
med ned efter den manøvre.
Heldigvis havde vi jo flere spilere, så
vi satte en ny uden hverken eder eller
ukvemsord. The show must go on.
Op mod måltagningen i Thurøbund
var vi en tid plaget af tre lokale, der på
rad og række dækkede hele Rudkøbing
løbet nord for broen, mens de ivrigt
diskuterede sejladsens forløb tilsyneladende uden tanke på resultatet.
Omsider lykkedes det os at komme i
mål og turens eneste spilerkæntring
var på den rigtige side af målstregen.
Jo, vi var endeligt hjemme, alt var
godt og vi havde stort set forliget os
med den forventede 4 – 6 plads i vores
løb. Hvis ikke man kan fejre sejren,
kan man da reparere nederlaget. Imidlertid var ingen af delene helt relevante: Vi var kommet ind på en særdeles
respektabel andenplads.
Kalundborg Sygehus, der er specialister i den slags ting, har meddelt, at de
ikke gider se på min navlebrok, før vi
har fået nogen førstepladser.
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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

SALG OG SERVICE

Håndværkervænget 6, Tved– 5700 SVENDBORG

Tlf. 62 22 89 11
www.leiflarsenmarine.dk
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Præsentation af ny næstformand
Som ny næstformand har I al mulig
god grund til at vide lidt om mig.
Navn: Peter Hübner, årgang 52. Mange af de lidt ældre medlemmer kender
mig, jeg har trods alt været medlem
siden 1985 og har haft plads og båd
ved broerne, først med Grinden
'Exodus', så med solingen 'Rumrunner'
og nu med 'Impala 36'eren' Exodus.
Men ellers er jeg nok mest kendt som
Karins mand, Karin var i en årrække
formand for pigerne i de år hvor pigesejllads blev vældig populært. Så gik
vi hen og blev forældre til 2 tvilligedrenge og siden har klubben set meget lidt til os, men som det som regel
går, så vokser sådanne størrelser jo op
og bliver selvstændige væsner (meget
selvstændige af og til) og derfor følte
jeg, da vores tidligere formand Karsten ringede og psykisk vred armen
rundt på mig, at tiden nok var kommet
hvor jeg kunne yde lidt mere til klubben end bare det helt basale. Det lyder
jo ikke som en vældig positiv indgang
til en post, men endnu værre skulle det
blive for ikke nok med at jeg tøvende
gik med til at være kandidat til næstformandsposten 'hvis der ikke var andre ', jeg viste mig ikke en gang på
generalforsamlingen. Et sådant skridt
kan jo godt misforståes, men minsandten om ikke generalforsamlingen valgte mig ind, in absentia !! Jeg skal derfor ydmygt takke for tilliden, men måske var det netop fraværet som gjorde
udslaget, se venligst billedet !! (som
jeg sagde til bladredaktionen: det er
ikke kønt, men til gengæld vellignen-
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de).
Jeg vil i
den kommende
valgperiode bestræbe
mig for at
yde vores
nye formand al
den støtte
han måtte
behøve.
Desuden er jeg optaget af spørgsmålet
omkring hvordan vi får de unge til at
vælge sejlads, her vil jeg gerne være
med. Og så er der sagen om Thurøbund som stille og roligt bliver fyldt
op med gammelt skrot,senest en gammel fiskekutter. Det kan vi som sejlklub ikke sidde uvirksomt overfor, vi
må samle en større kreds af interessegrupper og enkeltmennesker for at
lægge et større pres på myndighederne
så der bliver ryddet op, men det er ikke let da lovgivningen ikke akkurat er
med os. Og så tager det tid og tiden er
kostbar - vi skal jo også ud at sejle,
ikke?
Venlig hilsen

Peter
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Thurø Sejlklub Venteliste til broplads 1. februar 2006
Husk at tilmelde dig skriftligt til listeføreren
når du har været medlem i 3 år.
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.
35.
36.

Jørn Faistrup, medl. 67
Knud Winther Nielsen, med 186
Ib Oldrup, medl. 192
Christian Henriksen, medl. 96
Per Hansen, medl. 34
Jan Jensen, medl. 122
Peter Ovesen, medl. 20
Finn Jebjerg, medl. 82
Birgitte Kristensen, medl. 65
Kim Wichmann, medl. 273
Niels Mosberg, medl. 322
Allan Schmeltz, medl. 29
Mariane Egedal, medl. 56
John Erik Jessen, medl. 138
Henrik Bo Frænde, medl. 361
Nick Bo Bünger, medl. 25
Vagn Pedersen, medl. 201
Roald Kristoffersen, medl. 389
Aage Sørensen, medl. 442
Lisbeth Olrik, medl. 228
Anne-Dorthe Andersen, med 411
Keld Andersen, medl. 12
Esben Fischer, medl. 55
Dennis Schmidt, medl. 124
Erik Garne Thomsen, medl. 158
Inger Anhøj, medl. 84
Hans Peter Gere, medl. 2
Vagner K. Nielsen, medl. 169
Kai Mortensen, medl. 264
Jesper Mortensen, medl. 139
Arne Andersen, medl. 362
Kaj Hansen, medl. 161
Yvonne Albertsen, medl. 37
Dorthe List Nielsen, medl. 69
Susanne Haldager, medl. 14
Boy H. Christensen, medl. 310

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.
68.
69.
70.
71.

Aage Skjold Hansen, medl. 21
Michael Nørgaard, medl. 178
Helle Hasle, medl. 323
Ulla-Britt Lyman, medl. 286
Bent Stub Henriksen, medl. 357
Erik Johansen, medl. 407
Michael Vinther, medl. 241
Frede Bastholm Hansen,medl. 83
Leif Nielsen, medl. 281
Tage Huusfeldt, medl. 104
Palle Bendix Jensen, medl. 149
Carl H. Jensen, medl. 117
Peter Andersen, medl. 91
Poul Erik Steffensen, medl. 267
John Runge, medl. 141
Carl Kristian Dohse, medl. 233
Søren Bjerrum, medl. 469
Jeppe Søndergaard, medl. 133
Michael Olesen, medl. 79
Jørn Jespersen, medl. 216
Lars Mathiesen, medl. 10
Martin Schjeldahl, medl. 331
Mette Holme, medl. 3
Jan Knudsen, medl. 280
Lars Holden, medl. 164
Peder Rønnow Pedersen, m 298
Rene Petersen, medl. 106
Simon Bünger, medl. 177
Hanne Moritzen, medl. 52
Torben Kruse, medl. 58
Kurt Sørensen, medl. 445
Lotte Knudsen, medl. 32
Karsten Lund, medl. 303
Peter Christian Pedersen, m 119
Eva Martensen-Larsen, medl 356

32

Thurø Sejlklub

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06
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