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5700Svendborg
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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

Rolf Krakesvej 47

Thurø

6220 7570

Klubhusene

Kai Hansen

Rolf Krakesvej 44
Jyka@nypost.dk

Thurø

6220 5922

Optimister

Michael Juel

Bjarkesvej 5

Thurø

7522 3553
6321 6331

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
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

Udvalg
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Vi giver ordet til formanden
Så er sommeren gået på held, men
det er nok den bedste sommer, jeg
kan huske, så der er meget at se tilbage på, når de mørke dage kommer.
Sommeren i Thurø sejlklub har også
været god med mange aktiviteter,
mange gæstesejlere kom sent på
sæsonen, men da de så kom kunne
man se, at de hyggede sig i vores
dejlige omgivelser.
Forude står igangsættelsen af ombygningen af havnehuset, når det så
er færdigt starter vi den store ombygning af selve klubhuset, med nyt
køkken og nye toiletter. Det skulle
gerne stå klar til den kommende generalforsamling, hvis alt går efter
planen.
Vi har indkøbt den meget og mange
års omtalte sponsorerede kølbåd,
det blev en 806 med navnet Josefine, en meget pæn og velholdt båd
med gode sejl, vi glæder os til at
den rigtigt kommer på vandet, der
bliver laver nogle regler for dens anvendelses i vores klub.(den ligger ud
for jolle pladsen).
Optimistafd. og juniorafd. har igen i
år haft stor fremgamg dette har betydet, at vi har været nødt til af sikkerhedsmæssige årsager at indkøbe
en ny følgebåd som er sponser betalt. Det er jo meget vigtigt at alle
vores unge mennesker kommer sikkert i land.
Kapsejladsen: "Øhavet rundt" havde
78 tilmeldte både vejret var godt, de
lovede svag vind og det blev det,
der var ca. 2-5 sek m. hele dagen,
men sidst på dagen faldt vinden
helt, men de fleste både nåede dog
alligevel i mål. Selve angemantet
var godt, med stor opbakning af
mange hjælpere, vi regner med at
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det kan hvile i
sig selv økonomisk, men mere
om det senere.
Vi kunne dog
godt ønske os
en lidt større
tilslutning til
Danmarks
Bjarne O. Skov
smukkeste bedste kapsejlas vi sejler indenskærs
hele turen rundt. Fredag aften laves
der den bedste mad til små penge,
der er et telt og musik så der er også plads til en svingom. Lørdagmorgen er der gratis morgen mad. K om
med nogle gode ideer til at få nogle
flere til at tilmelde sig den dejlige
tur.
Vi havde kredsmesterskab for Optimister fra d. 29. augsust til d. 1.
september, der var god tilslutning.
Lørdag var der ikke meget vind, men
så kunne man prøve sin taktik på
banen Søndag blev det blæsevejr
10-13 sek.m., så nu var det om at
være hurtig på skødet ellers var det
badetur, ungerne havde det bare
sjovt resultatet af sejlaserne kan ses
i bådehuset på opslagstavlen, der
var præmioverrækkelse kl.14.30
søndag for A&B sejlerne.
Vi har bestyrelsemøde torsdag 7-92006, der vil være meget som skal
op at vende efter en lang sommer.
Men der er hele tiden noget at glæde
sig til for nu er der snart afriggerfest
og jeg håber der møder mange op
og gør det til en god fest, maden
plejer at værer super.
Vi ses !
Bjarne O. Skov
Formand
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk

September
29.

Pigernes årsmøde

Oktober
28.

Afriggerfest

November

22.

Bladudvalget holder årsmøde.

23.

Broudvalget holder årsmøde

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.
Indlæg er meget velkomne, men vi vil opfordre til at billeder pakkes bedst
muligt eller brændes på en CD og enten mailes på tsk@mail.dk inden deadline
eller sendes med posten til formanden for bladudvalget 2 dage inden deadline

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. oktober
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Nyt fra Broudvalget
Bådoptagning:
Er i år lørdag den 14. oktober.
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi
hjælper som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen
bliver ophængt i havnehuset.

Masteskuret:
Bliver tømt for optimister senest søndag den 1. oktober, men måske er der
plads før. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der
fyldes op på hylden under, så er det nemmest at komme til. Og så er
masteskuret, fortrinsvis forbeholdt master fra både som står på pladsen og
ligger ved klubbens broer.

Husk alle master skal mærkes med navn og
telefonnummer.

Søsætning:
Det sker lørdag den 21. april 2007. Og masterne skal være ud af
masteskuret senest lørdag den 28. april 2007.

Broudvalget
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Nyt fra Optimisterne
Optimistsæsonen har været i gang længe – og der er succes over hele
linien.
Foråret startede med 44 sejlere tilmeldt, det er en ordentlig
mundfuld der skal trænes tirsdag og torsdag. Vi har derfor valgt, at dele
sejlerne op i A, B, C og rekrutter for, at tilpasse træningen mest muligt –
men herligt er det at se alle ungerne på vandet og specielt dejligt at se
deres glade ansigter, når træningen er overstået og der hoppes i
Thurøbunds (for det meste) dejlige vand.
Rent sportsligt har optimisterne også klaret sig flot. I løbet af
sommeren blev Jeanine Olrik nr. 10 til EM (ud af 120 sejlere) og Niclas
Olrik blev nr. 2 til NM (ud af 90 sejlere). Desværre for TSK optimisterne
er Jeanine nu blevet for gammel til optimistjollen og er startet i E-jolle –
men det lader til, at lillebror er klar til at tage over.
Vi har et kuld meget talentfulde B-sejlere der i år har deltaget i en
del stævner. Ved Fionia Cup i Assens, den sidste weekend i august,
dominerede Thurø sejlerne fuldstændig B-klassen. Nicolai Frandsen
vandt foran Claes Sørensen med Rasmus Hagen-Pedersen på en 3.
plads. Der var også flotte placeringer til Silje Kældsøe, Alexander
Fürsterling og Cathrine Juhl. Ved samme stævne vandt Astrid Franke Cklassen i suveræn stil – et stort tillykke med det.
Desværre kunne vi ikke gentage succesen ugen efter ved vores
eget stævne, der i år og de kommende år hedder Sydbank Cup, for det
blev til lidt mere beskedne placeringer til vores sejlere. Til gengæld var
stævnet en stor succes arrangementsmæssigt, vi fik megen ros fra de
andre klubber. Jeg vil her endnu en gang takke alle de forældre der tog
et stort slæb til stævnet – uden den indsats kan det ikke lade sig gøre,
at gennemføre stævnet.
Økonomisk går det også godt. Optimistafdelingen har igen i år fået
mange sponsorater til gavn og glæde for børnene. Vi har fået et
sponsorat fra AP Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers fond på
50.000 kr. til indkøb af en ny følgebåd, som er hårdt tiltrængt med alle
de sejlere. Vi har ligeledes modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Sydbank,
Actavis, Svendborg Sparekasse samt OK for de benzinkort klubbens
medlemmer anvender. Det gør at vi i år har indkøbt en ny jolle og
forventer at kunne udskifte de 3 ældste joller med 3 eller 4 nye joller
uden at skulle belaste klubbens økonomi. Vi er selvsagt taknemmelige
for støtten og vil derfor opfordre bladets læsere til, at støtte vores
sponsorer – de gør meget for klubbens unge sejlere.
Mikael Juhl
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Øhavet Rundt
Danmarks smukkeste distancesejlads
Har du nogensinde set Thurøbund fra en X-ti-to?
Har du nogensinde set Svendborgsund fra en X-ti-to?
Uhhh ... det er et smukt syn!
Sådan nogenlunde kunne sangen 'Har du nogensinde set København fra en DC 10' have lydt, hvis Peter Belli havde været
sejler. Øhavet Rundt fra Thurø Sejlklub byder på 47 mils naturoplevelser, snævre løb og åbne stræk i et komfortabelt dagsformat.

Team Mixtur var med blandt de i alt 76 tilmeldte både.
Lad os blot sige det, som det er: Kapsejladsen var ikke nogen
succes for X-Yachts i Haderslev. Det var en triumf! Fem X både
blev placeret blandt de ti første overalt.
X 79 blev overaltvinder skarpt fulgt af X 99, X 332, X372 og
X412. Den 6. og sidste deltagende X'er, en lidt ældre IOR konstruktion, blev sejlet ind på en flot 13. plads af sin entusiastiske
besætning. Du har gættet det: Team Mixtur.
Vores start så overbevisende ud ind til 20 sekunder før skuddet,
hvor vi blev pakket ned og luffet op og i enhver henseende
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HP – MARKED
V/ Hans Petersen
Bergmandsvej 112 Thurø
Tlf./Fax 62205522

… vi har det
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hærget af de to nyere X både, der deltog i vores løb.
No hard feelings, "Så'n er fubold, neh" siger Sepp Piontek, og
så havde vi da nogen at sigte efter hele vejen ud gennem
Svendborgsund, hvor kapsejladskomitéen i modsætning til sidste år havde arrangeret en nydelig medstrøm.
Dagen startede med SV-lig vind på 5-6 sekundmeter og tårnhøjt solskin. Turen ud til Avernakø var et langt kryds på bagbord halse med en smule slæk på skøderne på de sidste mil.
Med en lille behændig vinddrejning mod S og SSØ var turen tilbage mod Mørkedybet en tro kopi af ovenstående blot på styrbord halse.
Selve Mørkedybet var rigtig kapsejlads. Der skulle krydses i det
snævre løb og det blev der. Det var et formidabelt syn at se feltet bagude på kryds og tværs over det lave vand, mens Birkholm optimisterne havde kapsejlads i læen. Team Mixtur krydser bedre, end vi sejler ... om man så må sige: Mixtur trives
bedre på bidevind end på foran for tværs og vi tog adskillige
placeringer gennem løbet.
Mod Strynø bøjen blev spilerne gjort klar, mens vinden løjede.
Straks efter vendingen faldt skjorterne af i takt med at spilerne
røg op og Rudkøbing lå forude i eftermiddagssolen. Også Rudkøbingløbet sponserede mellem 1 og 2 knobs medstrøm, der
var markant kraftigere i selve løbet. De grønne og røde bøjer
kæmpede for at holde hovedet oven vande og styrmanden
kæmpede for at undgå at blive sat ind på dem.
Efter broen drejede vinden tilbage mod vest og der var spilerskæring tilbage til Gambøt. Gradvis udvidede vindhullerne sig
og gav markant fordel til de forreste femten både, der nåede i
mål, før vinden døde helt ud. Hele resten af feltet blev hængende i det åbne stræk mellem Rudkøbing og Thurø og den begyndende modstrøm i Sundet. De hang der iøvrigt endnu, da vi
havde spist vores velfortjente gryderet, ryddet op og sejlede
hjem til Korsør. Kun de mest overbeviste ildsjæle holdt på og
fuldførte, mens mange både desværre udgik på grund af vinden.

Gambøtposten Nr 5. 2006 ...
side 9

6. september 2006 21:17
Opsætning

10

Thurø Sejlklub

Det er OK at få en tredjeplads i sit løb bag så velsejlende konstruktioner, som 332'eren, Rikke III, og 372'eren, Vanvid, som
vi iøvrigt slog sidste år. Stoltheden og det brede smil breder sig
dog mere over 13. pladsen overalt. Når vi vender tilbage til
Øhavet Rundt næste år, krydser vi hele vejen - uanset vindretningen - og så vinder vi.
Til slut skal der lyde et 'Godt Gået' til alle de både, der gennemførte og et stort 'Til Lykke' til alle, der deltog. Sikke en herlig
dag vi alle sammen havde i det Sydfynske Øhav.
Bøcher

Afriggerfest
Husk at reservere
Lørdag den 28. oktober kl. 18:00
til en hyggelig sammenkomst i ”Egely”
Hvor vores mesterkok
Hans Henrik Nimb
vil komponere en festmenu af
den sædvanlige høje standard
Prisen vil være omkring Kr. 130,00
Drikkevarer kan købes til billige priser.
Vi glæder os til at se så mange som mulig, men der er
kun plads til 78 personer, så tilmeld jer i god tid. Sidste
frist for tilmelding er 22. oktober.
Ring til:
Margit og Jens Erik på tlf.: 62 20 51 55
eller Hanne og Just på tlf.: 22 20 56 57
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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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AF EN GAMMEL AMATØRSØMANDS ERINDRINGER
Kapitel 3
I hvilket der fortælles om hvordan det gik til at jollen ”Viege” fik
et stort hul i stævnen, og kun i sidste øjeblik undgik at gå under med mand og mus. Hvordan det gik til at den genopstod i
en ny og bedre skikkelse. Samt om at fortælleren af flere grunde gik en sejladsmæssig ørkenvandring i møde.
Som det går når der er unge
mennesker med i spillet. Således
også her. Det kunne ikke gå hurtigt nok med sejladsen i den gamle kragejolle.
Overrigget var den ikke, og de af
den forrige ejer Børge Murer
fremstillede sejl var vel heller ikke
af verdens fremmeste.
Noget måtte altså gøres, og blev
gjort ved at vi lånte en fok ved et
af klubbens velvillige ældre medlemmer, forsynede jollen med et
bovspryd så den nu kunne føre
både fok og klyver.
Det gav noget mere fart og også
flere skøder og fald at håndtere.
Samtidig blev havnemanøvrer
som jo foregik udelukkende for
sejl, også mere spændende.
At det så også næsten skulle blive
årsagen til jollens endeligt tænkte
ingen af os på. Foreløbig -syntes
vi- fræsede vi bare derudad, og
det gjorde vi så indtil klubbens årlige hovedkapsejlads, som startede ved Klintebjerg rundt i en trekant på fjorden og så tilbage igen.
Inden man kommer ud på selve
fjorden skal man passere mellem
øen Vigelsø`s nordspids, og et sø-
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mærke anbragt på en kunstig ø
ret overfor til bagbord. Der er ret
smalt, og vi var på kryds derudaf
på bagbords halse, da der pludselig dukkede en Snipejolle på
styrbords halse op.
Men nu hævnede de mange sejl
og skøder sig.
Vi nåede det ikke, og Snipen
holdt for længe på sin ret og buldrede ind i stævnen på os. Snipen kom fri da vi endelig havde
fået gamle ”Viege” om på styrbords bov, og den slap fra det
med små ubetydelige skrammer,
men den efterlod et hul i kragejollens fribord, fem bord og et
spant stort. Hullet startede- heldigvis – lige over vandlinien, og
tillod os at falde af og sejle over
på sømærkeøen og sætte den på
grund inden den sank.

Der sad vi så, skamfulde og
kede af det og gloede ud på
de kapsejlende både, medens
vi spekulerede på hvordan vi
slap fra den øde ø, og helst
med jollen også.
Det skal siges til Vorherres
ros at det hverken regnede
eller blæste en halv pelikan.
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Thurø Sejlklub byder følgende nye
medlemmer velkommen i klubben
Bo Nørregaard Jørgensen
Laurits Bang
Lars Mørch
Anegrethe Mørch
Lars Christian Mørch
Anne Mørch
Linette Nielsen
Sebastian Møller Hansen
Lasse Skovgaard Hansen
Adrian Eckardt
Rickie Küttemann
Asbjørn Møllgård
Marcus Skov Bank
William Overgaard-Larsen
Ulrik Dyre Søeberg
Christina Eng
Laura Frandsen
Matilde Schrøder
Natja Støttrup
Leo Hartmann
Nils Overgaard
Lisbeth Madsen
Niels Madsen
Anne Madsen
Søren Nielsen
Bo Vigelsø
Mette Friedrichsen
Andrea Koefoed Nielsen
Astrid Vigelsø Friedrichsen
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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
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Nej en dejlig sommerdag var det,
men det hjalp ikke meget når ens
kæreste eje lå på stranden med
et kæmpe hul i fribordet. Nå kapsejladser får en ende, og det
gjorde denne her også, og se om
ikke vor frelsende engel den gamle motorsejler ”Pren” dukkede op.
Ballasten i ”Viege” blev stuvet ud
agter, og en gammel hynde med
mere blev proppet i hullet, og så
gik bugseringen til Stige Ø bådehavn, hvor jollen straks blev trukket op på klubbens ophalervogn
for afrigning og beslutningstagen,
om hvad der så skulle ske.

Thurø Sejlklub

inden jeg kunne nå at gøre anskrig, masten ud af sporet .
Se det kunne han også sagtens,
men han kunne ikke holde den da
den væltede, og det gjorde den
og brækkede samtidigt det meste
af det af Børge Murer kreerede
masonitebeklædte dæk ud af båden.
Den så temmelig afrakket ud efterhånden.
Så vi kunne lige så godt rive hele
dækket af. Det gjorde vi så, og
sådan endte sæsonen.

Så kunne den jo heller ikke synke
så længe. Trængslerne skulle altså være forbi for en stund, men
det skulle vise sig at det var de
ikke.
Næste aften ville vi afrigge og var
nået så langt, at masten var klar
til at blive taget op og ud af båden.
Dengang var klubbens både ikke
så store og på nær et par stykker
tog vi masterne ud og af med
håndkraft, medens nogle hjælpsomme hænder styrede toppen
med fald og stag.
Jeg ville hente sådan et par
hjælpsomme hænder ovre i klubhuset, men gast Hartvig der ikke
havde været med til sligt før,
mente at masten da ikke var så
tung, at vi ikke kunne klare det
alene og løftede
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Jollen ”Viege” under restaurering
Nu var det heldigvis sådan at
nogle klubmedlemmer allerede
først i nittenfyrrende havde bygget nogle haller (læs skure) ved
havnen i Odense, og her blev i en
periode amatørbygget mange
sejlbåde, fra Folkebåde, og Drager til 32 fods Havkrydsere.
En af ejerne Aage Dydensborg
havde en ledig plads, og lod sit
gode hjerte løbe af med sig, og
tilbød mig at jeg kunne stå der en
vinter uden betaling.
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Thurø Sejlklub

Østr e H avn evej 33 57 00 S ve ndb org
62 21 70 38

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

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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Sandelig om ikke Helmer Brandmand der var skibstømrer af profession tilbød at hjælpe mig med
at lukke hullet i stævnen, og hvis
jeg rev det øverste gamle bord af
hele vejen rundt og selv skarrede
i stævne og spanter, da ville han
sætte nye bord i jollen, som derved fik forhøjet fribordet med et
bord.
Må begge de herrer få gode sejladser og blide vinde der hvor de
nu befinder sig hinsidan.
Den del af arbejdet blev færdiggjort udendørs, og i juleferien
kom jollen så i hus og resten af
arbejdet kunne foregå i tørvejr,
og med den varme som Vorherre
syntes var passende.
Det var en stor hjælp, at der var
erfarne selvbyggere til at give gode råd. Sidemanden Kaj med tilnavnet Pral byggede en Berg
platgatter som var meget populære dengang, og i skuret ved siden af stod Richard, som gik under navnet Sømanden og gjorde
det samme. Richard var klart den
bedste håndværker, men Kaj var
den der havde størst tålmodighed
med unge mennesker og tillige en
lun pels.
Arbejdet foregik om aftenen og i
weekends hele vinteren og langt
hen på sommeren.
I vinterhalvåret skulle jeg først på
Teknisk Skole om aftenen inden
jeg kunne cykle ned til båden.
Men tre timer kunne det da blive
til.
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Thurø Sejlklub

Så fik den lidt mere skalle, med
en lang weekend fra Lørdag middag.
Finansieringen af projektet var
det største problem, men en del
af materialerne tjente jeg ved at
fremstille vantskruer og andre
beslag til de andre selvbyggere.
Salig værkfører Hansen på min
læreplads gav mig mulighed for
at benytte fabrikkens maskiner
og værktøj efter fyraften til dette
arbejde. Desværre gik de timer
så fra selve bådebyggeriet på
jollen, men man kan ikke få alt
her på jorden gratis.
Hen på sommeren kom jollen så
ud af skuret og lagt om på siden.
Kølbolte
med krog
blev boret
på plads op
igennem
jollens stråkøl og der
blev tømret
en støbekasse til en
betonkøl
under stråkølen.

”Viege” som den blev nu med
nyt dæk, kahyt, ror og rig
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Thurø Sejlklub

Oliefyr & gasservice

SKÅRUP VVS Aps
RYTTERSKOVEN 4 5700 SVENDBORG
TLF. 62 23 17 76

Thurø Bageri
Struwestræde 3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI
62 20 60 60
Skipperkroen
God mad
Et godt sted at feste
Hyggelige omgivelser
Selskaber fra 8 til 80 per.
10 % rabat på mad ud af huset
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Ring efter vores spændende brochure

Søndervej 1
Thurø
Tlf. 62 20 50 12
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Thurø Sejlklub

Den blev så støbt ud med en blanding af beton og en tommes lokkepropper velvilligst sponsoreret
af værkfører Hansen.
Efter en sidste gang maling blev
den nu totalt udtørrede jolle med
store vindridser udfyldt
med oksetælle sat i vandet. Dog på så lavt vand
så den kunne stå på
bunden, indtil den efter
en uges forløb var trukket tæt og kunne flyde
sikkert igen.

Uden hjælp af mange rare mennesker var det aldrig gået, men det
gik.
Det gode varer desværre aldrig så
længe og onde tidender var på
vej.

Den skulle nu forsynes
med mast og rig.
Min far der var radioamatør havde nogle år
forinden købt tre flotte
lige granstænger til anPå bidevind med ”Viege” fra Korshavn til Gabet
tennemaster og kun
brugt de to, så efter afbarkning og en tur med en hulhøvl
En indkaldelse til Hans Kongelige
blev det en flot mast.
Majestæts Civilforsvar satte en
Min onkel der var tømrer og havde stopper for løjerne. Jollen blev
solgt og den sejladsmæssige øradgang til snedkerimaskiner gjorkenvandring begyndte.
de en bom med hulkehl.
Min nu forlovede Else som tjente
mere end jeg fattigrøv sponsorerede et stel helt nye bomuldssejl.
Vantskruer og beslag havde jeg
selv fremstillet.
Sådan gik det til at jollen ”Viege”
blev om man så må sige genfødt,
og de næste to sæsoner, gav os
mange gode ture og endda muligheden for at sejle vores første
kapsejladspræmier hjem.
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Giftermål, uddannelse, husbygning, børn m.m. stod på indtil
1968 hvor familien tog til Grønland.
Om vore oplevelser der med
motorbåde, hav, jagt og fiskeri, og hvordan det endte med
sejlbåd i Gambøt, kan måske
fortælles hvis Gambøtposten
ikke får bidrag af villige og
bedre fortællere end jeg.
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Thurø Sejlklub

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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Thurø Sejlklub

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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Thurø Sejlklub

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 havne huset. Så derfor, henvend dig trygt til bladudvalget, vi kommer evt. også og fotograferer dine ting og sager.

Neobike cykler 1 rød + 1 blå sælges til Kr. 2500.– der medfølger 1 cykkeltaske + en lås.
2 dobbelte + 2 enkelte blå kapokpuder, sælges for Kr. 250.1 Columbus redningsvest m/ gaspatron voksen str. Kr. 250.Med venlig hilsen
Birthe Christoffersen
Rolf Krakesvej 19
Thurø
5700 Svendborg

Furuno GPS Navigator GP-31
sælges. Ny pris ca. kr. 3000,Her kan du få en trofast følgesvend med lavt strømforbrug for
Kr.

1.200,00

Henning H. Nielsen
Tlf.: 62 20 55 41
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Thurø Sejlklub

Max 235 mini. 195

Max
145
Mini.
127

3 20

Et godt og solidt bådstativ af kraftige materialer, 50x50
m.m. galvaniseret rør med spindler til højderegulering
sælges for: Kr. 500,Henning H. Nielsen
Tlf.: 62 20 55 41
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Thurø Sejlklub

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

Gambøtposten Nr 5. 2006 ...
side 27

6. september 2006 21:17
Opsætning

28

Thurø Sejlklub

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06

Gambøtposten Nr 5. 2006 ...
side 28

6. september 2006 21:17
Opsætning

