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Bestyrelse     

Formand Bjarne Skov Abildgårdsvej 21 
bs@toyota-svendborg.dk 

Thurø 6221 88 64 

Næstformand Peter Hübner Søndervej 
Peter hub-
ner@hotmail.com 

Thurø  
 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 6220 6208 

Sekretær Annie Ovesen Thoresvej 10 
a.ovesen@mail.tele.dk 

Thurø 6220 7202  

Udvalg     

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
kim@isager.net 

Thurø 6220 5914 

Pigesejlere 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 
John.Runge@get2net.dk 

Thurø 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   6220 7305 

Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg 
 
Tlf. 6220 5653 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 
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 Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 
  
Marts 
 
 
 
 
April 
 
21. Kl. 0800 Isætning af både fra pladsen. 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  26. april 

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 
 
Læg mærke til den NYE hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 
 

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 
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Så har vi afholdt den årlige 
generalforsamling hvor alt foregik i ro og 
orden Jacob Skov styrede slagets gang. Der 
var indkommet 4 forslag til forhøjelse af 
brolejen, jeg havde også personligt stillet et 
forslag om at hæve brolejen med ca. 300 kr. 
jeg havde endvidere ønsket skriftlig 
afstemning, men ordstyrer Jacob Skov valgte 
at sætte det første forslag til afstemning, 
hvorefter alle forslag blev nedstemt. Der var 
mødt 72 medlemmer mødt op til 
generalforsamlingen så det kan da være 
man også til næste år skal stille det samme forslag det kan 
åbentbart få folk op af stolene.På generalforsamlingen fik vi også 
en ny næstformand Ingeborg Andersen, som tidligere har været i 
bestyrelsen samt formand/kvinde for pigeudvalget.   
  
Vi har ved sidste bestyrelses møde besluttet at vi ville få lavet en 
vision for fremtiden John Runge har lovet at lave et oplæg for 
klubbens vision. Derefter kan bestyrelsen lave den færdige vision 
som vi kan styre efter ud i fremtiden men efter en vision kommer 
der så en handlingsplan så når vi er færdige med visionen skal der 
laves en handlingsplan. Nu står foråret for døren vi har 
standerhejsning søndag 22 april her vil husudvalget invitere til 
åbent hus hvor alle er velkomne til at komme at se vores nye 
ombygning, jeg tror også at husudvalget vil byder på en lille 
forfriskning. Så er den dejlige tid endelig kommet, det som det 
hele handler om, nemlig vores kære både. Nu skal der pudses, 
males,  klargøres og sættes i vandet for at starte endnu en 
sejlerssæseon med forhåbenlig mange gode oplevelser i vores 
klub.    
 
Bjarne Skov 

Formand 

Bjarne O. Skov 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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 Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 

 
Jette Egedal 
Hans H. Halberg 
Lars Christoffersen, Mette Christoffersen, Jacob Christoffersen, Simon Chri-
stoffersen 
Helle Caspersen 
Aksel Jørgensen 
Jacob Bang 
 
 
 
Partshaver til båd søges 
 
Vi har lige solgt vores skønne Spækhugger efter 6 års ejerskab, idet den 
var blevet for lille til familien, der efterhånden tæller 2 voksne og 2 børn. 
Vi søger derfor nogen der vil dele en større båd med os. 
 
Båden: 
Velsejlende familiebåd i 27-32 fods størrelsen, det kunne oplagt være en 
Grinde eller en Albin Alpha, men der er masser af andre gode mulighe-
der. Bådens pris ligger i 300.000 kroners klassen. 
Bådens hjemsted: 
Meget gerne Thurø, men alt mellem Lundeborg i nord og Ballen i vest 
kan bruges. 
Dig/ jer: 
Måske har I allerede en båd, som I gerne vil sælge en halvpart i. Måske 
synes I det kunne være spændende at finde drømmebåden sammen 
med os. 
Os: 
2 voksne i 30 års alderen og 2 små børn. Vi ved hvordan en båd skal 
passes på og behandles. Mads har 25 års sejlerfaring. 
 
Lyder ovenstående interessant, så kontakt os for en uforpligtende snak 
om både 
 
Christina Flyger Hansen og Mads Flyger 
Tlf. 20 33 42 96 
E- mail: mads@sejlsport.dk 
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               Nyt fra Husudvalget. 
 

 
Så er Egely færdig, afprøvet,  og taget i brug. I køkkenet 
er er suppleret op med nye sager til skuffer og skabe, med 
gryder og stegepander, og der er rigelig plads til at tilbe-
rede en omfattende menu i de nye omgivelser. Men der 
resterer sikkert endnu nogle småting, såsom køkkenknive 
og glasskåle , men det kommer. 
 
Bemærk venligst: 
Der er ophængt en kort instruktion på gasfyret vedrøren-
de indstilling af gasfyret når huset tages i brug, og når 
man forlader det igen.  
 
Vi arbejder i øjeblikket på kontoret i Havnehuset, men 
trappen til den nye dør lader vente lidt på sig endnu. 
 
På bestyrelsesmødet d. 14 februar, 2007,  blev det beslut-
tet, at udlånsperioden for Egely til Thurø Sejlklub medlem-
mers private arrangementer udvides til også at omfatte 
maj og september måneder. 
 
Dette under behørig hensyntagen til klubarrangementer, 
der som sædvanlig har fortrinsret i forhold til medlemmer-
nes private arrangementer. 
 

Kaj 
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Vil  du  sejle  Pigesejlads  i  år  ? 
 
 

Alle Pigesejlere— nye såvel som gamle - indbydes hermed 
til fordelingsmøde den 25. april 2007 kl. 19 - i Egely 

 
Da fordelingen på bådene skal være klar inden mødet bedes du udfylde 
nedenstående slip og aflevere den senest torsdag den 12. april til: Janice 
L. Frænde, Rolf Krakes Vej 47, Thurø , 5700 Svendborg eller på mail: 
henrik-janice@mail.tele.dk. 
 
 
— Det her gælder altså også jer ”gamle” pigesejlere! Ingen tilmel-
ding….ingen båd…..!!! 
  

Vel mødt - Pigesejlerudvalget  
 Janice, Helle, Aase, Carin, Ingeborg og Lone 

 
Navn.................................................................. 
 
………………………………  Fødselsdato/år..........…………… 
 
Adr.: ...........................…………………................................................... 
 
………………………………………… 
 
Telefon..........................…….. E-mail: 
 
………………………………………………………………...................... 
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Bådskipper 
 
Jeg vil gerne sejle Pigesejlads i år og jeg er Skipper på (bådens 
navn og type) 
 
…………………….......................................................... 
 
………………….. 
 
………………………………………. 
Jeg har plads til .......... gaster - foruden mig selv 
 
Jeg har en aftale med følgende gaster:  
 
…......................................................................................
..........………...…..……………………………………… 
 
Gast 
Jeg vil gerne gaste på (båd/bådtype/-størrelse)    ..............
………………………………………………….……… 
 
Jeg har allerede aftale med (skipper/båd) 
 
…......................................................................................
...………….........…………………………………...…… 
 
Jeg er begynder ....... Jeg har sejlet i ........år 
 
Jeg forudser at være:  Meget stabil.…...       noget fraværen-
de….....         meget fraværende………….... 
 
Jeg er interesseret i praktisk sejlads i forhold til duelighedsbe-
vis: …………… 
 
Bemærkninger 
 
.........................………….……….. 
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HP – MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmandsvej 112 Thurø 
Tlf./Fax 62205522 
 
Åbningstider: 
Mandag til fredag 7.00-19.00 
Lørdag og søndag 7.30-18.00 

… vi har det 
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 AF EN GAMMEL  AMATØRSØMANDS ERINDRINGER 
 
Kapitel 4. 
 
Her berettes om fortællerens ophold i Grønland, og om hvordan det førte til hans 
fraternisering med speedbåd og motorbåd. Et forhold der gav mange oplevelser på 
den store Godthåbsfjord, men ikke førte til længevarende kærlighed. 
 
Nytårsdag 1968 rejste jeg, min kone og vores to drenge til Godthåb i Grønland. Dengang 
var det stadigvæk en rejse lidt ud over det sædvanlige, og Grønland var for de fleste dan-
skere et koldt og meget langt væk liggende land. Jeg husker, at det inden vi tog af sted var 
svært at få noget rigtigt at vide om forholdende vi skulle op til. 
Senere fandt vi ud af at Grønlandsministeriet normalt afholdt et kursus for udsendte (som 
det hed dengang ), men vi må være faldet ud af programmet for et sådant blev vi ikke til-
budt, så vores kendskab til landet stammede fra læsning  i Politikens: ”Bogen om Grøn-
land.” 
Da vi blev læsset af jetflyet i Søndre Strømfjord, var det med nogen betænkelighed jeg 
betragtede mændene nede på pladsen, for de var iklædt store parkaer og havde is i skæg-
get, og her kom jeg med almindelig overfrakke, små sko og blød hat. Temperaturen var 
minus 30, og jeg skævede til min kone for at se hvordan hun tog det, men som altid, lige 
meget hvad jeg har slæbt hende ud i, tog hun det med opløftet halespids. 
Vi var heldige at komme videre med helikopteren samme dag, for dengang kunne det godt 
tage et par dage inden danmarksmaskinens indhold var sendt videre med helikopter til ky-
stens forskellige pladser. Vi ankom i mørke til Godthåb og blev indkvarteret i Gæstehjem-
met i to værelser med køjesenge.   De næste par dage gik med at falde på plads med bolig 
og job. 
Jeg skulle undervise i Fagskolen som den tekniske skole 
blev kaldt, og som var foreløbigt indrettet i et rømmet 
GTO (Grønlands tekniske Organisation) værksted. Her 
var der et tømrerværksted for tømrerlærlinge, et forsko-
leværksted for smede-maskinlærlinge og fire klassevæ-
relser, et til tømrerne, to til skipperskolen, og et til sme-
de-maskinfaget som jeg skulle bestride. Bekvemmelig-
hederne bestod i tre lokummer.- i dette ords egentlige 
betydning-, til ca. tres mennesker. 
Den vinter var der ualmindelig megen sne, og om morgenen måtte vi grave sne væk fra 
vinduerne for at få lidt frisk luft.  Det var lidt trangt, men det skulle jo gå, så det gjorde det. 
 
Vi skulle foreløbigt bo i et enfamilieshus på Østerbro som det blev kaldt på dansk, 
og selv om vores møbler først ville ankomme med skib tre uger senere, valgte vi 
gæstehjemmet fra, gik i butikken og købte lidt bestik, nogle tallerkener og kopper, 
lånte et par brikse og madrasser og lidt sengetøj, og flyttede ind. 
I Statens huse var køkkenerne dengang udstyret med potter og pander, så vi klare-
de os, men vi var glade da skibet kom med vores flyttegods. 
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Da vi så også fik skiftet overtøjet ud med noget til klimaet mere 
passende, var vi nu parate til at gå på opdagelse i vores nye land. 
Byen Godthåb, som dengang endnu var det almindelige navn var 
ikke så stor og bestod mest af mindre træhuse. Befolkningstallet var 
på ca. beskedne 3000, men der foregik en voldsom udvikling med 
store byggerier af moderne etagebyggeri efter dansk mønster og 
måske ikke lige det mest velegnede til forholdende. 
Stadig lignede den dog en grønlandsk bygd med husene malet i 
mange farver og drysset ud over fjældet. Byens grønlandske navn er 
som bekendt Nuuk, som betyder næsset, eller om man vil halvøen, 
og den ligger da også på et næs mellem Godthåbsfjorden og Amera-
likfjorden. Begge fjordarme er over 100 km lange og med mange 
mindre indskæringer. Vest for Byen, som ligger i læ af nogle mindre øer, kommer man så 
direkte ud til Nordatlanten. 
Så hav var der nok af og det kan man som bekendt sejle på. Det tænkte vi nu ikke på for 
det var jo vinter, og godt nok hører Godthåb til de grønlandske åbentvandsbyer og altså 
ikke fryser til om vinteren, men alt var jo nyt og kuldegrader af den kaliber tilskyndede 
heller ikke til sejlads. Så indtil videre gik vi på opdagelse ind i landet i den udstrækning 
som sne og fjæld tillod. 
Selvom det tager tid får vintre en ende også de grønlandske. Sidst i April og i Maj begyn-
der foråret og tøbruddet at sætte ind, og det var spændende for os at se landet dukke frem 
af sneen. Turene fra byen og ind i landet blev længere og længere, og blev udvidet til også 
at omfatte fiskeri efter torsk fra kysten. Vi syntes der var mange fisk og undrede os når de 
lokale sagde at torsken var forsvundet. Da vi kom tilbage til Grønland ti år senere forstod 
vi hvad de mente, men det er en anden historie. 
Så tilbage på sporet! Der var oplevelser nok til en sommer med de de`r gåture ind i landet, 
men efter hånden blev det lidt trivielt, og fra fjældtoppene kunne vi se lokkende kyster og 
vige inde i fjordene. Så var der også fortællingerne om rige ørredelve og grønne lier, ja om 
ikke der også skulle være muligheder for små skove og endda badning når sommeren var 
på sit højeste i August-September. 
Der var bare det, at så skulle man sejle, og for at sejle skulle man have en båd , og dem 
vrimlede det ikke med, i hvert fald ikke nogen der var tilgængelige. 
Dertil kommer at det heller ikke var muligt at købe en. Ingen importerede både dengang så 
det så lidt sort ud. Tanken om at bygge en blomstrede op, men blev skrinlagt igen. 

Så kom Jacob Rosing med et gammelt nummer af det 
dengang kendte tidsskrift Populær Mekanik. Jacob var 
grønlænder, skibstømrer af profession og min kollega 
fra skolen, som blev min gode ven. 
-Her er lige hvad du har brug for, der en byggebeskri-
velse til en 15 fods båd,- sagde han. 
Og det var såmænd rigtigt nok. Blot var det nummer et, 
af seks numre til en færdig båd. 
Der var ellers et meget tiltalende billede på forsiden af 

den færdige båd. En nydelig plywood speedbåd med et lille fordæk, vindspejl, og sandelig 
om ikke den også var forsynet med halefinner, sådan som amerikanske biler sidst i 
halvtredsserne var udstyret med. 15 fod og to tommer i længde, en god bredde, og beregnet  
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til en påhængsmotor på 40- 50 HK. En motorstørrelse jeg i første omgang fandt alt for stor, 
jeg havde jo aldrig gjort i motorbåde. Jeg skulle blive klogere. En stor del af mit liv er gået 
med at blive klogere. 
Ideen blev i første omgang kasseret, der manglede jo fem numre af  bladet, så det blev kørt 
ud til siden som lokumslæsning. De`r sidder man så rart og kan koncentrere sig om tilvæ-
relsens væsentlige spørgsmål, og efter en del sidninger, 
fandt jeg ud af, at det enlige blad indeholdt spanterids 
og hovedmål samt materialeliste til båden. Så måske 
alligevel? Imaqa, som er grønlandsk og betyder måske, 
og det svar vi syntes, vi altid fik når vi spurgte om ting, 
vejrlig, skibsankomst, tøbrud osv.. 
Vi var nu nået hen på sommeren, og den blå fjord lok-
kede. Det var lige før sirenerne sang. Så projekt Imaqa 
blev startet op. Allerførst med at undersøge om materi-
aler kunne fremskaffes. Her var den store byggeaktivi-
tet i byen et plus. En af de store tømrermestre ville godt sælge til mig af sit lager, men var 
ikke i besiddelse af  9 mm. mahognyplywood. Han lod sig overtale til at bestille det hjem 
sammen med sin næste sending fra Danmark som ville komme med skib et par måneder 
senere, og Kongelig Grønlandske Handels trælastforretning havde en ret god beholdning af 
ege og asketræ, samt et godt udvalg af messingskruer og andet velegnet til maritimt brug. 
Byens enlige farvehandler bestilte epoxylim hjem fra Hempel. Det var noget nyt dengang, 
og jeg tror jeg var den første der anvendte det i Godthåb. 
Tilladelse til at benytte skolens tømrerværksted om aftenen blev indhentet, og planen var at 
fremstille spanter, stævn og agterspejl inden eleverne blev sendt på juleferie, og så i ferien 
klæde båden op inden de kom tilbage. 
Det lykkedes og da de kom tilbage var Imaqa som båden allerede var døbt anbragt på et 
højt stillads op mod en endevæg, så lærlingene kunne arbejde under den, og jeg om aftenen 
ved hjælp af en stige kunne kravle op og bygge den færdig. 
Det gik egentlig meget godt selvom der ikke var meget plads op til loftet, og jeg var nødt 
til at skære en luns af penselskaftet da fribordet ind mod væggen skulle males. 
Resultatet af anstrengelserne syntes jeg blev helt godt, og jeg havde den store tilfredsstil-

lelse, at da Landshøvdingen en dag, sammen med en 
klat af byens honoratiores, var på værkstedet til en 
svendeprøveafslutning, og mente at man nok kunne 
se at det var en tømrer der havde været på spil med 
det bådebyggeri, blev han sat på plads af en smede-
mester med ordene: - Det er sgu en smed der har 
gjort det skiv, Hr. Landshøvding, ikke en tømrer! 
 I mellemtiden havde jeg fat i en fin 40 HK Evinru-
de påhænger. Mekanikken i reversgearet var ganske 
vist i stykket, men det var med i handelen at reser-
vedelene til reparationen skulle modregnes i prisen, 

så jeg fik en fin motor ud af det. Ganske vist var jeg lidt bleg ved de mange heste, men folk 
med erfaring i de dele svor på at det var lige hvad der skulle til. 
Vi var nu ved begyndelsen af Juni og båden var færdig med motor og styregrej monteret. 
Og så! Dagen før en hel flok lærlinge ville komme og hjælpe med at få den af hus kom 
Klaus,- min ældste elev og jævnaldrende -, med et sært surt kontrafej, og da jeg spurgte  
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Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 

Spar tid og penge gør som 350.000 

af vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg   62 21 52 21 

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. 

Kom ud og prøv den nye Yaris 
fra Toyota 

 
  

 
 

 
 
 
 
   Og få en 112 % i orden 

   biloplevelse  

 

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

- og bliv en af 
Danmarks mest 
tilfredse bilejere 
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ham, hvorfor hvæste han:- Sikosuapalarsuit. (Storehundelorteis), og da jeg også spurgte 
ham hvad han mente med det, fik jeg at vide at der var storis på vej ind i fjorden. 
Det havde der ikke været siden engang i fyrrene. 
Ganske vist havde der sidste forår ganske kort 
været en lille forekomst  der pakkede i havnen  
og generede Dannebrog , Frederik Folkekær og 
Dronning Ingrid i at komme til kaj, men det gik 
da og isen forsvandt sammen med de kongelige. 
Så det kunne da ikke blive så galt mente jeg. 
Klaus rystede på hovedet og lovede mig at jeg 
ville blive klogere, og det blev jeg. I løbet af de 
næste par dage blev hele fjorden pakket fuld af 
storis, og prøvesejladsen måtte udskydes. 
Fænomenet skyldtes at særlige vindforhold i stedet for at sende havisen omme fra Øst-
grønland den sædvanlige tur rundt om Kap Farvel og nordvestover mod Canadakysten og 
så ned sydpå til smeltning. Ja, så blæste skidtet i stedet op langs den vestgrønlandske kyst 
og altså også ind i Godthåbsfjorden. Sådan nogen skosser er 3-4 meter tykke og flere af 
dem også mere end ti meter i diameter, så dem flytter man ikke lige rundt med selv om 
man har en fyrre hestes påhængsmotor  bagpå. 
Tålmodigheden blev efterhånden lidt tyndslidt, men som tiden gik, blev der lidt mere 
plads mellem skosserne og båden kom i vandet. 
Den store dag oprandt hvor prøvesejladsen endelig skulle finde sted. Jacob Rosing og jeg 
padlede ud af havnen mellem skosserne, og længere ude var der da så meget åbent vand at 
vi kunne starte motoren. Spændt som en ungersvend på vej til sit første stævnemøde kob-
lede jeg frem og båden sprang villigt den vej, bare var der lige det lille problem, at når jeg 
drejede til bagbord, så sejlede den til styrbord, og vice versa. Det var svært at vænne sig 
til, men ellers gik prøveturen tilfredsstillende, og det lykkedes endda at komme i havn 
inden strømmen fik isen til lukke havnen. 
Problemet med styringen lod sig let løse, kablet skulle blot vendes i ratboxen, og så skulle 
det være ude af verden, men nej! Jacob lod ingen chance gå fra sig til med stor fornøjelse 
at underholde hvem der gad høre på det om mine mageløse evner med hensyn til monte-
ring af styrekabler, og der gik desværre lang tid inden han dummede sig, så jeg fik lidt 
modgift mod hans fortælleglæde. 
Storisen gjorde sommeren koldere end normalt, og vi kom langt hen før vandet var næsten 
isfrit. 
Nu åbnede båden for ubetalelige oplevelser, for det gik stærkt når der blev lukket op for 
gassen, og man nåede hurtigt frem til de rige ørredelve og den var fin til jagt på edderfugle 
og lomvier. 
Familieture ind i de mange bugter og vige, når vejret var godt og solen skinnede, og det 
gjorde den tit, blev det også til. Det grønlandske fjeld er umådelig stort og smukt, synsind-
trykkene brændte sig fast på nethinden og man blev sig bevidst at man ikke fylder særlig 
meget. 
Der er bare det ved speedbåde at de helst skal sejle på fladt vand. Imaqa var absolut ingen 
undtagelse. Når fjorden var blank og stille var det en fornøjelse, men med kort krap 
strømsø måtte man stå op med bøjede knæ hvis man ikke ville have sine nyrer rystet ned i 
bukserne. Alternativt måtte man sejle uden at plane og blive dyngvåd og vandet er koldt 
deroppe. 



16 Thurø Sejlklub 

Et hurtigt transportmiddel var det, men kærlighed blev det ikke til. Jeg blev ikke og er 
aldrig blevet speedbådsfan. Det var sjov at bygge båden og få den til at fungere, men sejle 
motorbåd er ærlig talt røvkedeligt. Det gik stærkt, og var sommetider direkte ubehageligt. 
Så da Jacob forelskede sig i Imaqa og jeg fik tilbudt et vrag af en gammel retstævnet mo-
torbåd sådan som man byggede dem sidst i tredverne. Ja, så solgte jeg Imaqa til Jacob, og 
overtog vraget. 
Jacob fik desværre kun en sommer i speedbåden, så blev den stjålet af et par knægte der 
sejlede den helt op til Kangamiut, hvor den endte sine dage på et skær. Ak ja, sic transit 
gloria mundi, og det er jo også en anden historie. 
Nå, men der var jo udsigt til en lang vinter, og tømrerværkstedet stod tomt, for sandelig 
om ikke der var bygget en ny fagskole; men lejemålet på den gamle bygning løb længere 
og jeg fik lov at stå der i den kommende vinter, og prøve om der kunne blive et skiv ud af 
vraget 
Da der også var indrettet et helt maskinværksted i den nye fagskole, og det endda var mit 
domæne var der alle muligheder for indholdsrig beskæftigelse i den mørke vinter. 
 
Men derom i næste kapitel. 
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Tlf.: 62 22 02 84 -  Fax: 62 22 02 83,  
mail@oerkild.com - www.oerkeel.dk - www.oerkild.com 

Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyg-

gerhåndværk i hævd,  hvad  enten vi arbejder med 
træ, glasfiber eller aluminium inden for områder-

ne: 

  

• Nybygning og ombygning 

 

•     Vedligeholdelse 

 

•     Reparation 

 

•      Vinteropbevaring 

 
Desuden har vi eget smede– og elektriker- 

Thurø   DK - 5700 Svendborg.  Tlf.: 62 20 51 68  Telefax: 62 20 51 24    Mail: info@walsted.dk 

 

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker  
i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har 
Ørkild det absolut største lager i Svendborg!  
Til fornuftige priser og ingen minimumskøb. 

• Vi støber alt i bly 

• Udstødningsmanifolde 

• Udlejning af containere 

v/ Søren Andersen   
Bodøvej 11 
DK- 5600 Svendborg 

Granada
 31 

Køl med 
Bulb 
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                          Kapsejladskalender 2007

 

 

Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere 
Start TSK-

aftenkapsejlads 12. maj 
Thurø Sejlklub 

TSK Grasten Thurø Lystal 
Tåsinge 
Rundt 20. maj SSS 

Rantzausminde 
lystbådehavn 

DH 2004 
Kølbåde 

Sail 
Ekstreme 

25.-28. 
maj 

Kerteminde 
KS Kerteminde 

Joller,  se 
www.sailextreme.dk

  
Fyn 

Rundt 1.-3. juni 
Bogense 

BS Bogense 
DH 2004 
Kølbåde 

Classic 
Fyn Rundt 8.-10. juni OS/KS Kerteminde 

DH 2004 
Kølbåde 

ØstersøRegatta 
2007 15.-17.juni SVA 

Rantzausminde 
lystbådehavn 

DH2004  kølbåde + 
motorsejlere 

DM Drager 
28. juni – 
1. juli SSS 

Rantzausminde 
lystbådehavn Drager 

Klasse-
mesterskab 

Albin Express 
29. juni – 
1. juli 

Thurø Sejlklub 
TSK Lunkebugten Albin Express 

Svendborg 
Classic Regatta 9.-11. aug. 

Sejlklubberne I 
Svendborg 

Svendborg 
Havn 

Klassiske træbåde+ 
Molich 10M 

www.classicregatta.d

DM BB10 meter 9.-11. aug. 
Kerteminde 

KS Kerteminde BB10 meter 

Guldpokal 
18. -19. 
august 

Kerteminde 
KS Kerteminde Folkebåde 

Øhavet Rundt 
18. -19. 
august 

Thurø Sejlklub 
TSK Gambøt 

DH 2004 
Kølbåde 

Hyæneræs 25. aug. 
Thurø Sejlklub 

TSK Lunkebugten 
DH 2004 

Kvinder Kølbåde 

TucoCup 
  

1. septem-
ber 

Faaborg 
FS 

Faaborg lystbå-
dehavn 

DH 2004 
Kølbåde 

SkarDrej 
8. septem-

ber 
Ballen Sejlklub 

BAS 
Ballen lystbå-

dehavn 
DH 2004 
Kølbåde 

Slut TSK-
aftenkapsejlads 22. sept 

Thurø Sejlklub 
TSK Grasten Thurø Lystal 

Handicap 2007 23. sept. SVA 
Svendborg lyst-

bådehavn 
SVA lystal Kølbåde 

+Motorsejlere 



 19 Thurø Sejlklub 

Kapsejladskalender 2007 

 

Seneste tilmelding 
Program udle-

vering Skippermøde Starttid Distance 

29. april   
Kl. 09:00 
i Gambøt Kl. 10:00 Distance 

18. maj kl. 18:00 På skippermødet 20. maj kl. 09:00 Kl. 10:00 Ca. 30 sm 

www.sailextreme.dk
  

25. maj  14-22 
26. maj  08-10 

Åbning fredag 
25. maj kl. 20:00  

26. og 27. 
kl. 10:00 

Bane 
sejladser  

    Fredag d. 1. juni     
Følg med på 

www.fynrundt.dk 
Udleveres på 
skippermødet 

Fredag d. 8. juni 
Kl. 09:30 

1. start 
kl.12:00 

Se pro-
gram 

DH2004  kølbåde + 12. juni 
Kl. 20.00 

Udleveres på 
skippermøde 

 15. juni kl. 20.00  
i SVA’s klubhus 

16. juni 
Kl. 08.00 33 sm 

Se indbydelse Se indbydelse Se program 
Se pro-
gram Bane 

Se indbydelse Se indbydelse Se program 
Se pro-
gram Bane 

Klassiske træbåde+ 
Se 

www.classicregatta.d
k Se indbydelse Se program 

Se pro-
gram 

Bane og 
distance 

Se indbydelse 8. - 9. august Se program 
Se pro-
gram Bane 

Se indbydelse 15. - 16. august Se program 
Se pro-
gram Bane 

12. august 
Fra fredag 
Kl. 18:00  

Lørdag 
Kl. 08:00 

Lørdag 
Kl. 09:00 Ca. 47 sm. 

 Se indbydelse Se indbydelse Se program 
Se pro-
gram Bane 

Se indbydelse Se indbydelse Se program 
Se pro-
gram 

Banevalg 
afhængig 
af vejr 

Se indbydelse 
Udleveres på 
skippermødet 

8. september på 
Ballen Havn 

Se pro-
gram Ca. 21 sm 

    
Kl. 09:00 
i Gambøt 10:00 Distance 

SVA lystal Kølbåde 
20. september 

Udleveres på 
skippermødet Se program Kl. 10.00 Distance 
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ET 

ER 

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

Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43 

 
Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 

Skipperkroen 
 

�God mad 
�Et godt sted at feste 
�Hyggelige omgivelser 

�Selskaber fra 8 til 80 per. 
�10 % rabat på mad ud af huset 

 
�Ring efter vores spæn-
dende brochure 
 

Søndervej 1 
Thurø 
Tlf. 62 20 50 12 

Oliefyr & gasservice 

E

N 
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    Fra Solingafdelingen 
 
Mandagskapsejlads 
 
Klubben har for den kommende sæson 4 solinger samt en 
806-er til rådighed for kapsejlads om mandagen. Kunne 
du have interesse i at sejle i en af bådene i sæsonen kon-
takt Solingafdelingen 
Ib Oldrup 62206412 eller på email ib@oldrup.org . Prisen 
skulle blive den samme kr. 1.500,- for sæsonen. Hvis der 
er flere mandskaber end der er både til,  trækkes lod. 
Tilmelding skal ske senest 20. marts. 
 
 
 
Sæsonkort 
 
Du har stadig mulighed for at komme ud at sejle i 2006 i 
en af Solingerne. Få et Solingkort det koster kr. 500,- for 
hele sæsonen, du har mulighed for at benytte bådene på 
tidspunkter når de ikke bruges i klubsammenhæng på 
hverdags aftener. Forhør dig nærmere hos 
 
 

SOLINGUDVALGET 
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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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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. 21. 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 28. 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 13. 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.  

   Broudvalget meddeler: 
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     Sæsonen 2007 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 12. maj, sejles der en distance-sejlads.  
Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00. 
Lørdag den 22. 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 22. september kl. 16:00 i 
Egely efter sidste sejlads. 
Deltagergebyr for alle sejladser er kun 150,- kr, og skal være indbetalt senest 
den 29. 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 indbe-
talt startgebyr. 
Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og 
udenfor havnehuset.    
 
SEJLADSDATOER. 
Forår...:  12/5 - 14/5 - 21/5 - 4/6 - 11/6 - 18/6 - 25/6  
Sommerferie i juli.  
Efterår.:  6/8 - 13/8 - 20/8 - 27/8 - 3/9 - 10/9 - 17/9 - 22/9  
 
15 sejladser, hvoraf 2 ikke medregnes. D.v.s. 10,- kr. pr. sejlads. 
 
Distancesejlads den 12/5 og den 22/9. 
 
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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Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

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. 
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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 styr-
bord. 
         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  1 lydsignal og talstander 1 ( en) sættes 
Kl. 18.56  1 lydsignal og signalflag P sættes 
Kl. 18.59  1 lydsignal og signalflag P nedtages 
Kl. 19.00  1. Start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes 
Kl. 19.01  1 lydsignal og signalflag P sættes 
Kl. 19.04  1 lydsignal og signalflag P nedtages 
Kl. 19.05  2. Start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes 
o.s.v. 
 
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.  
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Dette gælder ikke ved omstart i forbindelse med for tidlig start.  
Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både. 
 
FOR TIDLIG START:  
Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende båd(e) skal omstarte. Undla-
des omstart tillægges 10 min. sejltid. 
 
LØBSINDDELING: 
Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 19 og på klubbens hjemme-
side. 
 
OMSTART:   
I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes. 
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten affyres 1 skud og 1. ligheds-
stander 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 ophænges i havnehuset og på klubbens hjemmeside. 
 
 
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 ( 12. maj og 22. 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. 
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****Meld dig til allerede nu, så du ikke glemmer det !!  
***** 

 
Brug nedenstående tilmeldingsblanket, eller tilmeld dig via klubbens hjemme-

side www.thuroesejlklub.dk , 
eller send en mail med nedenstående oplysninger til LLO@KMD.DK. 

 

 
 

Tilmelding til distance og aftensejladser 2007 
 
Bådens navn: 
 ___________________________________________________ 
 
Bådtype....:     __________________             Sejlnummer.:  ____________  
   
Ejers navn.:    
 ____________________________________________________ 
 
Adresse....:     
 ____________________________________________________ 
 
Telefon....:       ________________    
 
Mail-adresse: 
 ____________________________________________________ 
 
Sejlklub...:       ________________   
 
Betaling...:      ____  Kontant          ____  Check          
    

____  Svendborg Sparekasse (0813 - 8130467300)  
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Banekort aftensejlads 
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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 Veber, medl. 342 
Mette Holme, medl. 3 
Jan Knudsen, medl. 280 
Lars Holden, medl. 164 
Peder Rønnow Pedersen, medl. 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 
Peter Christian Pedersen, medl. 119 
Eva Martensen-Larsen, medl. 356 
Kurt Hansen, medl. 199 
Lars Jørvad Rasmussen, medl. 57 
Ulla Dirksen, medl. 345 
Christian Petersen, medl. 202 
Anette Hoff, medl. 327 
Mogens Leth Larsen, medl. nr 85 

Thurø Sejlklub venteliste til broplads 
19. februar 2007 

 
Ventelistens rækkefølge er fra oven i venstre spalte og nedefter 

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, medl. 411 
Esben Fischer, medl. 55 
Dennis Schmidt, medl. 124 
Erik Garne Thomsen, medl. 158 
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 
Aage Skjold Hansen, medl. 21 
Michael Nørgaard, medl. 178 
Helle Hasle, medl. 323 
Ulla-Britt Lyman, medl. 286 
Bent Stub Henriksen, medl. 357 
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Jessens Mole 3. 

Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 


