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Søndervej
Peter hubner@hotmail.
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Thurø

6221 88 64

Kasserer
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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

Rolf Krakesvej 47

Thurø

6220 7570

Klubhusene

Kai Hansen

Rolf Krakesvej 44
Jyka@nypost.dk

Thurø

6220 5922
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Michael Juel

Bjarkesvej 5

Thurø

7522 3553
6321 6331

Aktiviteter

Ole Jensen
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Thurø

6220 5397

Soling / Jolle

Ib Oldrup
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oldrup@post.tele.dk

Thurø

6220 6412

Blad

John Runge

Blåbyvej 1b
Thurø
John.Runge@get2net.dk

6220 7096
2362 4884

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
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Vi giver ordet til formanden
Så er sommeren endelig kommet det
er bare dejligt.
Vi havde bestyrelsesmøde den 1. juni.
Der var en del på dagsordnen.
Optimistafdelingen havde ønske om
en følgebåd mere, på grund af at
der ikke kan holdes opsyn med alle de
nye optimistsejlere, med de
følgebåde vi har, da der er kommet 19
nye optimister til. Bestyrelsen
har givet Michael tilladelse til af finde
en god brugt følgebåd.
Sydbank er sponsor for dette indkøb.
Der blev også snakket om kølbåd
igen. Jan Olrik havde fundet en 806
i nærheden af København, som kunne
købes til en "god pris".
Bestyrelsen har givet Jan tilladelse til
at købe båden.
Sydfyns Dampskibsselskab er sponsor for dette indkøb.
Vi besluttede også, at der nu skal gøres noget ved Thurø Sejlklubs
hjemmeside (nu har der været talt om
det i 4 år).
Firmaet om laver hjemmeside for SIS
kontaktes, men vi vil ikke ligge
under SIS´s søgemaskine, den skal
være vores egen bl.a. så alle underudvalgene selv kan skrive beskeder
ud til medlemmerne og man skal
også kunne tilmelde sig Øhavet
Rundt, aftenkapsejladser og se resul-
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Bjarne O. Skov

tatlister m.m. - dette sættes i gang så
hurtigt som muligt.
Jeg vil ikke skrive om Pinseturen fordi det er der andre der tager sig af,
men vil dog sige at det var dejligt at
se så mange søde og dejlige mennesker og det var hyggeligt at se dem
der også kom kørende til Faaborg,
for at være med til fest om lørdagen.
Bestyrelsen holder det sidste møde
inden sommerferien tirsdag den 20.
juni 2006 til grillmad m.m. og så vil
jeg håbe, at alle får en god sommerferie
og jeg vil gerne ønske alle GOD
VIND.

Bjarne O. Skov
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk

Juli
Sommerferie
August
7.

Start aftenkapsejlads

13.

Sidste frist for tilmelding til Øhavet Rundt
http://www.thuroesejlklub.dk/

18.

Grillaften og dans i teltet før ø-havet rundt

19-20

Øhavet rundt

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 Mobnr: 23 62 48 84
Indlæg afleveres til: tsk@mail.dk

OBS: DEADLINE næste blad 26. august
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Så er endnu en pinsetur gået over alt forventning. Fredag stødte vi,
Jawig, til i Rud-købing ved 20-tiden og der var godt gang i snakken
oppe i klubhuset, for selv om det var 2. juni, var det både blæsende og koldt.
Lørdag, efter skippermøde, gik det mod Fåborg i strid blæst og
overskyet. De fleste sejlede for motor og de seje for ”klude”. Det
blev en gyngende og kold tur, men pyt med det, så må vi bare klæde os godt på. Lørdag aften var festaften med dejlig buffet og en
lille svingom. Vi var på oprydningsholdet, så vi forsøgte at jage folk
ud tidligt, det lykkedes ikke. Kl. ca. 1.30 synes vi dog at det var tiden at rydde bordene og med god hjælp fra Flora og Erling, god
musik og dansende støvsuger, blev lokalet pænt igen.
Søndag bød på guidet bytur. Det var spændende med en god fortæller, dog kunne vi have brugt en lille flaske ”vand” til de tørre ganer. Det var trods alt dagen derpå. Dejlig skipperlabskovs til frokost
og fælles grill om aftenen, afsluttede en god søndag.
Mandag gik det hjemad i det dejligste solskin, den flotteste dag i
pinsen. TAK for en god tur alle sammen og tak til festudvalget. Vi
har overvejet om vi skulle lave en alkoholfri tur næste år, men lad
os nu se!!!!
JAWIG
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AF EN GAMMEL AMATØRSEJLERS ERINDRINGER
Kære læser!
I sidste nummer af Gambøtposten havde sætternissen
(møgnisse) været på spil og slutningen af første kapitel var faldet ud. For god ordens skyld bringes det her inden starten på
Nå, men det kunne jeg ikke tage mig af for Ole havde et fortrin foran mange andre. Ham
og hans bror var nemlig på en
eller anden måde blevet de
lykkelige ejere af en lille 15
fods klinkbygget, catrigget
spidsgatter lydende navnet
”Gønna”, som jeg havde beundret på mine ture som den enlige, sidste ”Pramdrager”. Det
fortalte jeg Ole da vi faldt snak
en aften i vindstille ude
på vandet, og Ole sagde, at jeg
da gerne måtte komme med
ud at sejle med ham og brormand, hvis jeg ellers ville opføre mig diplomatisk og afholde
mig fra upassende bemærkninger om hans hårpragt. Diplomati er, som alle der kender
mig, min mindste kunst, og sådan havnede jeg for første
gang i en sejl båd. Den bed
selvfølgelig, og jeg har været
bidt lige siden.
(For dem som ikke allerede er
faldet fra kan meddeles at fortsættelse følger
i næste kapitel der fortæller
om hvorledes jeg blev den lykkelige ejer af en gammel kra-
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gejolle med elendigt dæk og
sejl kreeret af en murer, samt
hvorledes den delvist forliste,
for senere at genopstå i ny og
restaureret skikkelse)
2 Kapitel.
Det blev til et par ture med Ole
og bror Jørgen, men da guttern e
l a g d e
a n
p å
et par damer blev pladsen i lille
”Gønna” for trang. Til alt held
dukkede der en ungersvend lydende navnet Poul Fox op. Tilnavnet havde han fået fordi
han var ejer af en 16 fods ringdækket kragejolle, som netop
hed
Fox.
Poul manglede en gast
og havde ikke lige nogen damer
på programmet, så jeg
flyttede
over i Fox,
som ud over
at være en
smuk
repræsentant
for
typen,
Poul ”Fox”
var spryd-
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stagerigget med barket storsejl og fok.
Al den sejlundervisning jeg har
modtaget fik jeg af de gutter,
og hvor de havde fået deres
fra vides ikke, men når man
sejlede langkølet kragejolle på
Odense Kanal og fjordens
smalle løb, så lærte man at
krydse ellers kom man ingen
vegne, og motorer var ukendte begreber.
Jeg havde en god sommer
med Poul og Fox, men da sæsonen lakkede mod enden
havde en klubkammerat en 19
fods kragejolle til salg for den
formidable sum af 500 Kr. Båden var som så mange af den
tids kragejoller der sejlede
som lystfartøjer tidligere fiskerjoller, , og denne her havde endda været udstyret med
dam, og hullerne til dammen
var der endnu. Det klarede
man ved at proppe dem med
korkpropper så undgik man at
bordene blev sprængt. Hvor
gammel jollen var fortonede
sig i fortidens tåger.
Ejeren, Børge Murer, havde
selv udstyret jollen med et
dæk belagt med hårde masonitplader, og forsynet den med
en mast, som var udført af en
afbarket og høvlet granstang,
det var almindeligt dengang
og bommen var af samme sort
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7
og uden hulkel, så storsejlet
var lidset til bommen, men
kørte dog på en messingskinne på masten. Sejlene havde
Børge også selv gjort, måske
med lidt velvillig bistand fra
husstandens kvinder, og hele
det samlede resultat var ikke
efter Walsted og Elvstrøm
standarder, men det var en
sejlbåd og kunne blive min
hvis midlerne kunne skaffes.
På det tidspunkt var jeg blevet
17 år og netop kommet i lære
som smed og maskinarbejder,
og lærlingelønnen for en 48 timers uge var den kolossale
sum af 18 Kr. Børge ville have
100 Kr. ud og 50 Kr. om måneden til restsummen var betalt. Familiens syn på penge
var uændret, tjente man penge bidrog man til den fælles
husholdning, så mine lommepenge beløb sig til 8 Kr. og at
jeg ville være bådejer var mit
problem. Dog indvilligede min
far i at låne mig til udbetalingen indtil min kajak blev solgt.
Nu behøver man jo ikke at
være nogen Einstein for at
regne ud at fire gange otte er
lig med to og tredive, og ikke
halvtreds. Altså en manko på
18 Kr. om måneden, men når
nøden er størst er hjælpen
nærmest. Værkfører Hansen
på min læreplads var selv sejler, og da han blev bekendt
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HP – MARKED
V/ Hans Petersen
Bergmandsvej 112 Thurø
Tlf./Fax 62205522

… vi har det
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Åbningstider:
Mandag til fredag 7.00-19.00
Lørdag og søndag 7.30-18.00
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med situationen lovede han
mig akkord på alt så længe afbetalingen stod på, såfremt
jeg lovede at passe jobbet og
give den en skalle. Akkordoverskud var sært nok ikke
omfattet af familiebidraget og
så kunne det lige løbe rundt,
men det var otte drøje måneder, og så var jeg herre på
eget skiv. Salig Hansen er for
længst sejlet ind i evigheden,
men er stadig en jeg mindes
med glæde.
Næste forår da fribordet var
malet, bunden tjæret og fået
kobberpatent blev der sejlet
så snart mulighed var tilstede,
mange fine ture og også nogle
sure med regn og megen luft,
som ikke var så rare i en åben
jolle. Næste weekend var det
glemt , og jollen stod atter kanalen og fjorden ud.
To ture står stadig skarpt i
erindringen fordi de begge
nær var endt med at jollen og
besætningen var endt nede
ved torskene, den ene gang,
det tætteste jeg har været ved
at skulle drukne, og ikke kun
jeg, men også min kæreste og
lærekammeraten.
Det gik sådan til!
Vi var tre joller der sejlede fra
Korshavn på Fyns Hoved til
Ballen på Samsø. Vejret var
fint, vestlig vind og slæk på
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hele vejen. Ombord på min
jolle ”Viege”, hvorfor den hed
sådan ved jeg ikke, men man
skal tænke sig om inden man
omdøber en båd, så det hed
den altså, var Else min kæreste og min lærekammerat
Hartvig. Humøret var højt og
vi gik i havn i Ballen i fin stil.
Ballen var dengang kun en
meget lille primitiv fiskerihavn,
men pladsmangel var der ikke.
Der var ikke så mange både
på vandet som i vore trængselsfyldte dage. Jeg mindes
endnu at det var første gang
nogensinde vi måtte betale
havnepenge. 10 Kr. og så var
havnens lokum endda så fyldt,
at ærinder af den slags måtte
foregå efter lange spadsereture i den samsingske natur.
Bortset fra det var der ikke
noget at være kede af, vi tog
en overliggerdag, beså egnens
seværdigheder, hoppede i bølgen blå og nød sommervejret.
Næste dag stod vi så hjemover. Vi kom lidt senere af
sted end de andre og holdt
ned langs kysten, hvor de andre to gik lidt længere ude.
Det viste sig at være en dårlig
ide´ for de sejlede fra os, så
der må have stået nogen
strøm der hvor vi sejlede.
Skidt med det, vejret var fint,
vi kunne skimte Fyns Hoved
sydpå og der var stadig slæk
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på skøderne.
Nogenlunde halvvejs begyndt
der at trække sorte skyer frem
på den ellers så blå sommerhimmel.
Det lurede
vi
selvfølgelig
lidt
på. Sejlertøj som i
vore dage
kendtes ikke og i øvrigt var vores økonoHartvig i ”Viege” miske fori sort sømandska- måen ikke
sket m/ blank
til anskaffelse af hine
tiders
olietøj. Så regnvejr stod ikke
øverst på vores ønskeseddel.
Da vi var nået et par mil fra
Hovedet var de andre åbenbart nået rundt om det, og
himmelen var sort og truende,
så truende at vi blev enige om
at smide fokken. Jeg gik på
fordækket og firede af, og sejsede fokken. Nåede kun lige
ned i cockpittet og fik rorpinden, da bygen kom med et
brag og vinden bankede ind i
storsejlet fra en anden vinkel
end det var skødet til. Jollen
hev omgående øret i, og selv
om skødet blev slået løs, blev
bommen liggende i vandet, og
vandet løb kvikt ind over side-
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dækket. Else og Hartvig var
straks og meget hurtigt kravlet op til luv, og jeg mener at
huske at en af dem hylede
som en stukket gris, men
hvem fandt jeg aldrig ud af.
Selv røg jeg skam også op så
snart jeg havde slået skødet
løs, og medens jeg med foden
holdt rorpinden i borde, tænkte jeg på om ikke nok båden
ville komme op på benene inden den bordfyldte, og de cirka to-tre hundrede kg. indenbords ballast ville sende den
ned til hajerne.
Op kom den; men syntes jeg
uendeligt langsomt, og så var
der nogen der fik storsejlet
ned i en fart, men da var bygen blæst ud lige så hurtigt
som den var kommet, og nu
tog regnen fat. Ikke nogen lun
sommerbyge, men et veritabelt skybrud som gennemblødte os, og sørgede for at
der ikke var en tør trævl på
kroppen af os.
Engang har jeg læst at den
bedste lænsepumpe er en
bange mand med en spand,
og vi nølede bestemt heller ikke med at få løftet dørken og
få gang i pøsen, samtidig med
det kom jeg til at tænke på
hvor heldige vi havde været
med at ballasten var blevet på
plads under dørken, og ikke
var rovset ud på
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Tegn et OK benzinkort
Få så tegnet det OK benzinkort !!

Ja, vi opfordrer endnu engang til at I alle tager en brochure i
havnehuset og får tegnet et bensinkort.!

STØT ungdomssejlerne og
tegn et benzinkort!
Junior og Optimistafdelingerne har
indgået en fordelagtig sponsoraftale
med OK Benzin, en aftale der principielt ikke har noget loft over, hvor
stort et beløb ungdomssejlerne vil kunne modtage årligt. Sponsoraftalen er
opbygget på den måde, at ungdomssejlerne 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 aftalen bliver en succes, har ungdomssejlerne derfor brug for DIN hjælp.
Næste gang du er i sejlklubben, har
du mulighed for, at tage en folder
(hænger på opslagstavlen ved herreomklædning), 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 provision, så husk at tanke OK Benzin
hver gang! Du skal ligeledes være op-
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mærksom på, at det kun er på specielle
tegningsblanketter, at du støtter ungdomssejlerne.
For at få så megen støtte til ungdomssejlerne, vil du også kunne møde os
ved forskellige OK tankanlæg i Svendborg, 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 Benzinkort – 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 Juel
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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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læ fribord dengang da jollen
var blæst omkuld. Var det sket
ville jeg have ligget ude i havet med to ikke særlig habile
svømmere og en jolle på vej
mod bunden.
Endnu den dag i dag får jeg
kuldegysninger når jeg tænker
den tanke, og når jeg så også
husker at det eneste rednings
udstyr ombord var et korkbælte som stammede fra svømmetræningen i mine barneår.
Nu kan jeg lige høre læsere give udtryk for forargelse over
slig letsindighed, og set med
nutidige øjne er det meget forståeligt; men for det første var
det dengang ikke almindeligt
at man bar redningsvest så
snart man entrede sin båd,
veste var nogen , kapok nogen
som var stuvet af vejen for at
kunne tages frem når forlis
truede, og som rimeligvis var
mere farlige end slet ingen, og
for det andet var der den altid
konstante mangel på kapital,
samt for det tredje har unge
mennesker siden Arilds tid
ment de var udødelige.
Nå der sad vi så og regnen
væltede ned. Heldigvis blev
det blikstille, og var det ikke
fordi vi nu ikke havde en tør
trevl på kroppen, ville vi måske kunne have nydt synet
omkring os. Belysningen efter
bygen var nærmest bengalsk,
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og når de
s t o r e
regndråber
slog
ned i vandet så det
ud
som
om
de
igen kom
op lysende
som perler. Forestillingen
varede ik- Der tørres tøj i
ke længe, Korshavn efter
så klarede
det helt op, regnen stoppede
og efterlod os med gamle dønninger og ingen luft, og var
der nogen, så var den stik i
stævnen. Med hakkende tænder beredte vi os på en lang
venter, inden vi kunne komme
i havn i Korshavn bag Fyns
Hoved, som vi kunne skimte
de her ca. 2 mil borte. Igen
skulle det vise sig at når nøden er størst er hjælpen nærmest. Vore kammerater i de to
andre joller var nået i havn,
og fortalte andre klubkammerater at vi nok lå og rodede
derude endnu. Som en selvfølge stod den gamle motorsejler
Pren ud for at samle os op. På
slæb kom vi og da jollen var
sikkert forankret i lune Korshavn blev i vi i tørre klude indkvarteret i forrummet i folke-
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båd D 119. Hvilken luksus i
forhold til hvad vi var vant til.
Vi sov som små mætte grise
og har sikkert også gryntet af
velvære. Næste morgen skinnede solen igen på de udødelige unge mennesker. Sejladserne kunne fortsætte og det
gjorde de til vi nåede eftersommerens klubkapsejlads,
for da var det at jollen delvis

forliste.
Da dette kapitel desværre
allerede er blevet for langt,
må du kære læser selv om
du skærer tænder af utålmodighed vente til næste
nummer af Gambøtposten
for få den sindsoprivende
beretning herom.

Nyt fra husudvalget
Vi i Husudvalget er meget glade for den opbakning vi oplevede
til den ekstraordinære generalforsamling, d. 23 april, hvor
vores ombygningsprojekt med det formål at modernisere, og
skaffe bedre forhold for kørestolsbruger i Egely, blev godkendt.
Det har været et langt forløb at nå dertil, idet mange forslag
har været bragt til diskussion, og Tine Frederiksen har været
involveret med tegnearbejdet. Vi er Tine meget taknemmelig
for denne indsats.
Efterfølgende har vi fulgt op på om de priser der fremkom i
tilbudene var rigtige. Dette arbejde er endnu ikke helt afsluttet,
men meget tyder på at prisniveauet er rigtigt.
det er planen at ombygningen igangsættes d. 1. november
2006, og forventes afsluttet til generalforsamlingen i januar
2007.
I den nævnte periode vil der derfor i ikke være udlån af Egely.
I oplægget til ombygningsprojektet, er der lagt vægt på,
at Thurø Sejlklubs medlemmer selv udfører arbejde i
forbindelse med klargøring til håndværkernes indtræden, og i
forbindelse med færdiggørelse, spartling og maling m.m.
Hvis nogen af jer allerede nu ved at du kan påtage dig et
stykke arbejde i klubbens regi, er du velkommen til at give mig
besked allerede nu. Email: eller tlf. 62205922.

Kaj Hansen
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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

v/ Søren Andersen
Bodøvej 11
DK - 5600 Svendborg

Køl til X-70
•

Ballast og kontravægte

•

Udstødningsmanifolde

•

Udlejning af containere

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker
i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har
Ørkild det absolut største lager i Svendborg!
Til fornuftige priser og ingen minimumskøb.
Tlf.: 62 22 02 84 - Fax: 62 22 02 83,
mail@oerkild.com - www.oerkeel.dk - www.oerkild.com

Gambøtposten Nr 4. 2006 ...
side 15

4. juli 2006 18:58
Opsætning

16

Gambøtposten Nr 4. 2006 ...
side 16

Thurø Sejlklub

4. juli 2006 18:58
Opsætning

17

Thurø Sejlklub

Nyt fra Junior afdelingen.
Det er nu lykkes TSK, at finde den rette kølbåd til Juniorafdelingen. For ca. 2 år
siden lykkes det den daværende formand for juniorafdelingen John Runge at
skaffe en del penge til en kølbåd, men på grund af nedgang i Junior afdelingen
valgte bestyrelsen at vente med at finde en kølbåd. Nu er tiden så kommet hvor
vi har skaffet flere penge og der er kommet flere juniorer til klubben.
Valget til en ny kølbåd til klubben blev en International 806

Vi ved godt, at der skal penge til at have sådan en båd, derfor har vi valgt at
medlemmer af TSK kan ”leje” båden til fornuftig prise.
Hvis man er medlem af TSK kan man leje international 806 på følgende vilkår.
Mandag sejlads

kr. 2.000,00 pr. sæson

Onsdag sejlads

kr. 2.000,00 pr. sæson

Leje pr. uge fra 1/7 – 21/8 (start mandag – søndag kl. 12.00) kr. 2.500,00
Leje derudover
kr. 2.000,00 pr uge
Lejer i weekend, fredag – lørdag – søndag
kr. 1.000,00 pr. weekend
Lejeindtægten vil udelukkende gå til drift og vedligeholdelse.
Alle ansøgninger til ovennævnte kan ske ved skriftligt henvendelse til formand
for juniorafdelingen Jan Olrik Søndervej 212 5700 Svendborg tlf.
62205166/40195048
Junior afdelingen
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Østr e H a vn eve j 33 5700 S vendb org
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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Lidt fra pigeafdelingen
Ja, nu er første del af sæsonen 2006
allerede slut og vi har ønsket hinanden
god sommer - men inden alle starter
ferie, skal vi have et tilbageblik på pigesejlernes forårssæson.
Lige inden vi rigtig kom i gang - faktisk 3 min. efter fordelingsmødet havde vi besøg af langturssejler Margrethe Schaarup. Og det kunne godt
give blod på tanden for en langturssejlads.
Margrethe fortalte levende og spændende om sine oplevelser med køb og
istandsætning af båd samt sejlads i både Middelhavet, Atlanterhavet og Stillehavet. Båden havde også været opbevaret i Stillehavsområdet på land
Dvs. i et hul. Den blev simpelthen gravet ned - ikke helt, men i hvert fald var
kølen i jorden, så båden var i sikkerhed for tyfoner og liggende voldsomme storme. Det er altså på mange måder noget andet at bo i Stillehavsområdet.
Men at høre om Stillehavssejlads, paradisøer og varme, havskildpadder,
hvaler og andre småfisk, som f.eks.
maden der i form af flyvefisk kommer
ombord af sig selv, æg der kan holde i
månedsvis - bare de vendes et par gange om dagen og fantastiske sejlture på
roligt hav, kan jo få enhver til at drømme sig væk. Lidt mere alvorligt bliver
det altid, når der også fortælles om
uheldene og de mere farlige situatio-
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ner, som jo også opstår på langtursejlads. F.eks. en motor der ikke vil starte, når den skal, om sygdom ombord,
infektioner der bliver værre og værre
m.m. Så forstår man, at det ikke kun er
paradisisk og ren fornøjelse at sejle på
de varme lande. Alligevel sidder man
oftest tilbage med en overvejende mest
paradisisk oplevelse og drømmer sig
langt væk , hvor man møder
“ur”befolkningen, smager deres mad,
tilberedt i bananpalmeblade i nedgravede jordbål, nyder livet og de smukke
solnedgange og -opgange osv. osv.
Og det er jo dejligt at drømme. Det var
i hvert fald en spændende aften som
var for alle sejlerpiger i Fynskredsen og et par stykker udefra var mødet op.
Det var rart at se!
Ellers startede vores egen sæson faktisk i rigtig dejligt vejr med både sol
og varme - så vi kunne fortsætte eventyrdrømmene lidt endnu - marsvin i
Lunken kunne jo nemt forveksles med
de varme landes delfiner. På den anden side kan vi kan bare se, at vi kan
opleve meget på vore egne breddegrader også.
Derefter blev det mere alvor for Thurøs 70-75 sejlerpiger fordelt på 16 både. Vi har lært lidt motor og motortjek,
anløb af havn, knob og fortøjning, vejr
og vind samt kapsejladsregler. Vejret
ændrede sig fra det varme - stille og
blæst og regn satte ind - men det lærer
man jo også meget af. Især en enkelt
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aften er vi sejlet ud i rimeligt vejr,
hvorefter det blæste op - og ideen med
at holde øje med vejret i horisonten
giver mere mening, når man selv har
prøvet vejrskiftet.
Det blve jo også tid til kapsejlads og
Henrik Meyer & co., som kom en aften for at træne os i starter. Det var
som altid en formidabel aften og meget lærerig. Jeg tror, vi er ved at indføre en tradition og må hellere booke
dem igen til næste år - hvis de altså
kan og vil.
Mand over bord skal også kunnes, så
det er opgaven den sidste aften før ferien. Aftenen er ikke indtruffet endnu,
men jeg håber vi får godt vejr, så

Gambøtposten Nr 4. 2006 ...
side 20

Thurø Sejlklub

“manden” kan reddes, og vi kan slutte
forårssæsonen af med grill og hygge
på pladsen bagefter.
Så er kun tilbage at sige tak til alle piger for forårssæsonen, tak for de to
nye både og deres mandlige skippere eller i hvert fald medsejlere og tak for
fire stabile solingbesætninger samt en
ny folkebåd med besætning og for alle
“de gamle” både, hvilket tilsammen
gør, at vi alle kommer på vandet hver
onsdag.
Rigtig god sejlersommer til alle.Vi ses
til august.

Janice
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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

Gambøtposten Nr 4. 2006 ...
side 22

Ring efter vores spændende brochure

Søndervej 1
Thurø
Tlf. 62 20 50 12
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Held i uheld eller hvordan en
brækket bom blev hel igen
Mandag den 1. maj knækkede det gode skib Flora bommen under aftenkapsejladsen.
Jeg så jo straks i øjnene at hele maj
måned nu skulle gå med at få lavet en
ny bom, hvilket jo ikke var særligt opløftende.
Tirsdag ringede jeg til Nordic Mast og
John Mast, som var de firmaer, jeg sådan lige kunne komme i tanke om.
Nordic Mast kunne levere i løbet af ca.
4 uger og John Mast sagde minimun
14 dage, så mine bange anelser blev til
fulde indfriet. Prisen var nogenlunde
den samme ca. 7-8000,- kr.
Nå, der var jo ikke andet at gøre end at
spørge forsikringen (Tre Kroner), om
det var noget, jeg måtte sætte i gang.
Jeg skulle lave en skadesanmeldelse
via nettet, så ville det gå hurtigst, fik
jeg at vide, så det gjorde jeg så tirsdag.
Da jeg kom hjem fra arbejde tirsdag
eftermiddag kontaktede jeg Hans Emil
for at høre om han skulle se resterne af
den gamle bom, og så spurte jeg tilfældigt om han kendte andre mastefirmaer. Det gjorde han.
Ha ns en o g Ha ma c h er (www.
hansenoghamacher.dk) , som ligger
ved Vamdrup, blev lige slået op på
nettet, og her viste det sig, at der i
modsætning til de 2 andre firmaer, var
alle de oplysninger man kunne tænke
sig om bomme og master. Der var både priser og beskrivelser, så det så lovende ud. Jeg ringede straks til firmaet, og efter en snak på ca. 20 minutter,
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var jeg slet ikke i tvivl om, hvem der
skulle levere min nye bom.
Prisen fik jeg oplyst til ca. 5000,- og
leveringstiden var 1 til 2 dage.
Onsdag ringede jeg til forsikringen
igen for at fortælle, at jeg lige havde
sparet dem for ca. 3000,- kr, og om de
kunne fremskynde processen med accept på, at jeg måtte sætte produktionen i gang.
Samme dag kom der en mail fra forsikringen med ok for at gå i gang, og
jeg snakkede så med Hansen og Hamacher om levering. De ville gerne
have den gamle bom for at se, hvor
beslagene skulle sidde, så vi aftalte at
jeg kørte til Tuco-Værft i Faaborg med
bommen torsdag, og så hentede de den
der, da de alligevel skulle til Faaborg
for at lave noget.
Onsdag eftermiddag hentede jeg den
nye bom i Vamdrup, og den er bare
go’.
Prisen blev 5.175,- og det accepterede
forsikringen.
Altså i løbet af en uge og 2 dage var
der en ny bom på Flora. Det var dejligt.
Med sejlerhilsen

Lars
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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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Vis hvor du kommer fra
Plaststander
til bilen m.v.
10,00 kr.
Alle bør have en!

Ingen hoveder
uden denne skønne cap.
Køb et par stykker.
Pris kun 50.00 kr.

Denne skønne badge i
guldtrækkeri kan erhverves
for den urimeligt lave pris af
65.00 kr.
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Hvad med et flot
stofmærke i
guld til busseronnen,
sweateren eller
jakken.
Pris 20.00 kr.

En flot lille nål
til reversen.
Ingen habit eller
jakke uden denne gyldne nål.
Pris kun
25.00 kr.

Intet skib fra Thurø Sejlklub
uden en stander under sallingen. Bør skiftes hvert år
Pris kun 50,00 kr.
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Lidt miljø nyt
Jeg vil gerne her fortælle lidt om hvordan
sagen omkring den langsomt tiltagende
skrotforurening af Thurøbund udvikler sig.
Jeg regner med at der vil blive en række af
sådanne nyhedbreve både måneder og år
frem i tiden da dette er en tung sag. Problemet er jo at enhver lovligt kan lægge
sin mere eller, som vi nu har set det, mindre sødygtige fartøjer for svaj i Thurøbund . Ingen bekymrer sig indtil den dag
fartøjet går ned og så har vi problemet :
Fartøjet er enten ikke forsikret ( i hvert
fald er en hævning af fartøjet som koster
mange gange fartøjets værdi ikke inkluderet) eller forsikringen dækker ikke pgra at
elementære krav om sødygtighed ikke er
opfyldt. Personer/firmaer med en anløbet
moral vil herefter let kunne erklære sig
konkurs med det velkendte resultat at
skrottet hober sig op og udgør en fare for
sejlladsen samt forurener vores naturskønne bund. Vi har i skrivende stund
(’boreplatformen’ så jeg dags dato d 7/6
på vej ud af Thurøbund) 3 tydelige vrag i
Thurøbund : Prammen som ligger under
vandoverfladen ved fællesskoven
(roklubben har været så venlig at sætte en
kvist på det ene hjørne), kutteren som sank
sidste efterår samt kutteren som ligger
skyllet halvvejs på land på nordsiden af
Thurøbund.
Dette er kun en begyndelse og vil blive
meget værre i de kommende år hvis vi
ikke gør noget. Og af følgende årsager:
Svendborg havn er i gang med at rydde op
og vil have de lig som bare ligger og bliver ringere og ringere for hvert år væk fra
havnen. Vi ved godt hvor de havner…!!!
Der bliver flere og flere både som ikke kan
sælges, gamle kuttere og lystbåde fra
1960’erne som bare ingen vil have. Mange
af disse vil finde vejen til steder som Thurøbund fordi vi her har forhold som ikke
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mange andre steder i Danmark (god vanddybde , beskyttet)
Da det sidst ankomne vrag var en kendsgerning syntes et par af klubbens medlemmer ( Kim og Lene Bünger) at nu måtte
der gøres noget og i et par artikler i Amtsavisen gjorde de opmærksom på problemet som skitseret. Den seneste hændelse
med ’oljeplatformen’ som sank og lækkede olje gjorde pressen meget interesseret,
så interesseret at også nogle lokale politikere følte at de måtte gøre noget. Det foreløbige resultat er blevet at Kim(som repræsentant for skolesejlladsen) og undertegnede (fra TSK) sammen med Knud Albertsen (lokalpolitiker (V !) og formand
for teknisk udvalg og i havnebestyrelsen )
og Steen Dam (civiling. fra teknisk forvaltning) i Kims båd sejlede ud for at bese
vragene samt at diskutere vejen frem. Vi
var enige i at der er 2 separate problemstillinger her :
1.Det vigtigste er at få fjernet vrag(ene).
Alle er enige om at det skal gøres,men
hvem skal betale ?. Det er selvfølgelig
mest nærliggende at få synderen til det
hvis man kan, men der var ikke vished
om hvor hårdt man kunne fare frem
(friværdi i bolig etc?). Det er aftalt at
kommunen ved Steen Dam vil undersøge
dette nærmere. Hvis ikke det er muligt at
belaste de umiddelbart ansvarlige for
omkostningerne vil der efter min mening
være en hvis chance for at få Farvandsdirektoratet til det idet de har ansvaret for
at sikker trafik kan foregå i de Danske
farvande. Hvis vi kan godtgøre at farvandet faktisk er trafikeret ( skolebåde, søspejdere, sejlere) vil de have valget
mellem at afmærke eller fjerne vrag
(ene). Hvis det kommer hertil (og det gør
det måske) må vi samle alle gode kræfter
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(roklubber, sejlklubber, søspejdere, skoler, Danmarks Naturfredningsforening,
pressen) for at kunne vise styrke. Vi vil
tage kontakt til de respektive grupper for
at gøre dem bekendt med vores tanker og
få deres forhåndsopbakning. En sidste
mulighed ville være at få kommunen til
at fjerne vrag(ene). Argumentationen
herfor måtte i så fald være at kommunen
ikke bør acceptere en forurening af et
naturskønt område på denne måde og
derfor også har et ansvar for at få renset
op.
2.Det er for let bare at lægge sin skrotbunke af et fartøj for svaj uden nogen form
for garanti over for myndigheder for at
det værst tænkelige scenario (at fartøjet
synker) vil kunne takles på en for myn-

dighederne omkostningsmæssig neutral
måde. Dette vil kræve lovændringer og
kan sikkert gøres på flere måder, men en
lovpligtig sikkerhedsstillelse eller forsikring blev nævnt af Knud Albertsen
som en mulig løsning. Knud Albertsen
ville gå videre med den sag, men dette
bliver ikke løst i morgen og vil ikke få
nogen indvirkning på de vrag som allererde befinder sig i Thurøbund , men for
den fremtidige udvikling er en udvikling
her strengt nødvendig. Vi vil samarbejde
med og holde Knud Albertsen til ’ilden’
omkring dette.
Peter Hübner

Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer
Frank Lamberg Nielsen
Michael Schrøder
Laila Isen
Michael Palmquist
Martin Staal
Randi Zachariasen
Andreas Staal
Tobias Staal
Niels Bergmann Rasmussen
Steen Brøndsted
Jens Svane
Hans Chr. Andersen
Michael Kvist
Lis Jellerup Mylenberg
Pernille Rosendahl
Sune Rosendahl
Karl-Erik Rosendahl
Liva Rosendahl
Tina Mikkelsen
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Torben Mikkelsen
Hans Merser
Louise Christiansfeldt
Nanny Møller
Marion Ulrich
Lis Nørskov
Annika Nielsen
Karina M. Aallmann
Lisa Hemmingsen
Bente Fredeløkke
Bodil Bommelund
Hanne Frilund Hansen
Jette Gregersen
Stina Cossen
Steinum Gestdottir
Claus Pedersen
Ole Ærbo
Kent Hansen
Peter Lindberg Nielsen
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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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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 fo-

4 dobbelte Kapokpuder i originalemballage
Nypris 274.- kr. pr stk.
Sælges for kun 175.- kr. pr stk.

Henvendelse
Niels Hofman
62 2718 84 aften.
Følgende er til salg til spotpris:
1 stk. storskøde complet med nye violinblokke med frølår 25
meter nyt 12mm. skødetov brugt 2 gange katalogpris godt Kr.
1000 sælges til den hurtigste for Kr. 400
1 stk. folde anker, ingen rust, sælges for en GOD flaske rødvin
Ca. 150 meter FSE super compact 12 mm. Skødetov, farve rød
Katalogpris ca. 25– 30 Kr. sælges i fixe længder for Kr. 10 pr
meter.
At prutte om prisen kan forsøges, men vil ikke give resultat.
Med venlig hilsen
Erling Steffensen
St. Byhavevej 34
62 22 14 59
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06
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