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Bestyrelse 

    

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

Thurø 62 21  88  64 

Næstfomand Peter Hübner Søndervej 
Peter hubner@hotmail.com 

Thurø 

  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 62 20  62 08 

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

Thurø 62 20  72 02  

Udvalg 

    

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
kim@isager.net 

Thurø 62 20  59 14 

Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 Thurø 62 20  75 70 

Klubhusene Kai Hansen Rolf Krakesvej 44 
Jyka@nypost.dk 

Thurø 62 20  59 22 

Optimister Michael Juel Bjarkesvej 5 Thurø 75 22  35 53 
63 21  63 31 

Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 Thurø 62 20  53 97   

Soling / Jolle Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
oldrup@post.tele.dk 

Thurø 62 20  64 12 

Blad John Runge Blåbyvej 1b 
John.Runge@get2net.dk 

Thurø 62 20  70 96 
23 62  48 84 

Juniorer Jan Olrik Søndervej 212 
olrikdk@get2net.dk 

Thurø 62 20  51 66 

Mini - 12 M.  Erling Justesen Strammelsegade 3 
Just.gitterling@mail.dk 

Svendb. 63 54  00 04 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
Flagebakken 209 

Thurø 62 20  53 97 
62 20  55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendb. 62 21  25 60 

Følgebåde Jan Cristensen 

  

62 20  73 05 

Thurø Sejlklub Egely         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg  

Tlf. 62 20 56 53 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

http://www.thuroesejlklub.dk
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Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk   

Maj   
12 Distancesejlads til Dageløkke. Start på aftensejlads 

        25   Minifleet i solingerne  kl. 16 til 19 i Gambøt.     

Juni  

        22    Klubgrillaften se inde i bladet 
        29     Minifleet i Solingerne kl. 16 til 19 i Gambøt.   

       
Juli   

Sommerferie 

Næste måneders aktiviteter 

OBS!  DEADLINE  næste blad  26. juni

 

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 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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Vi blev indkaldt til generalforsamling i Dansk Sejluni-
on, som blev afholdt i Odense Kongrescenter, så vi var 3 
der tilmeldte os fredag d.16.03.07 kl. 20.00 til 22.00. Der 
var to seminarer: det ene handlede om den nye Internet 
side og hvad den kan bruges til og hvordan den kan åb-
nes og det andet seminar handlede om en ny jolle type 
som hedder FEVA XL en dejlig lille to personers jolle.   

Der var lavet et super godt tilbud: ved køb af to joller ville 
rederiet Torm, Dansk Sejlunion giver et tilskud på ca. 
40.000 kr. så klubberne, som ville købe to joller, kunne 
købe to komplet udrustede joller klar til ibrugtagning med 
jollevogn og ca. betale 50.000 kr.  Tilskuddet gælder kun 
de første 100 joller og da vi var til mødet var der solgt 82 
stk. Det skulle være en nem jolle at sejle som er en vel-
egnet udstigningsjolle for optimistjollesejlere.   

Ole Jensen fra aktivitetsudvalget og jeg skulle til hver sit møde fredag aften, men 
dagen inden vi skulle af sted meldte Ole fra, så spurgte jeg min kone om hun så 
ikke ville tage med til seminaret, det ville hun gerne, så vi tag af sted til mødet sam-
men. Lørdag kørte næstformand Ingeborg Andersen og jeg så til selve generalfor-
samlingen, formanden læste sin beretning op og gik den igennem.     

De klubber som er handicap venlige sejlklubber blev fremhævet og de fik også et 
bevis for deres indsats, jeg henvendte mig til Vagn som står for handicap sejlads i 
Dansk Sejlunion. Han var godt klar over at vi også var en handicapvenlig klub, vi 
blev så udnævnt som den klub på Fyn, som handicappede skal henvende sig til, så 
fik vi en Olsen Tven og tilbudt en anden brugt elektrisk kran som vi skulle give 1000 
kr. for  (den skal vi hente i Grenå).   

Så gjorde man igen stor reklame for den nye jolle type FEVA XL, for at få så mange 
som muligt til at købe den, så man kunne lave Danmarksmesterskab og stævner 
rundt i landet. Jeg spurgte bestyrelsen, om det ikke var muligt at se elitesejlerne til 
næste generalforsamling, da jeg mener at de får det halve af Dansk Sejlunions bud-
get ca. 13 mio. kr.  jeg syntes at det kunne være sjovt at se dem vi støtter så stort, 
det blev taget til protokol.   

Til sidst vil jeg gerne takke alle dem som gør et stort arbejde i vores klub, for uden 
dem var der ingen klub, kun et bådelaug, samtidig vil jeg også ønske alle en godt 
sommer god vind.       

Bjarne O. Skov  
formand 

Bjarne O. Skov 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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ÅBENT BREV TIL FORMANDEN.  

Efter at have læst din klumme i Gambøtpostens Marts- April nr. synes jeg det er 
nødvendigt at følge den op med nogle kommentarer. 
Det er afsnittet om behandlingen af de indkomne forslag, jeg mener der trænger til 
at blive yderligere belyst. 
Selvom det sikkert ikke har været din hensigt, lyder det som om du sætter spørgs-
målstegn ved behandlingen af forslagene, og at dirigenten ikke gav dit forslag en 
fair behandling. 
Nu var du jo ikke tilstede på generalforsamlingen, men jeg kan forsikre dig at alle 
forslagene fik en grundig behandling, og efter en meget langvarig debat foreslog 
dirigenten så afstemningsformen, som ville give en klar afgørelse, også på dit for-
slag. Der var ingen der indvendte noget imod fremgangsmåden. 
Endvidere skriver du at der var mødt 72 medlemmer, og at man måske skulle frem-
sætte forslaget igen næste år, da det åbenbart kunne få folk op af stolene. 
For mig at se var der nogenlunde det samme antal som de foregående år, og så vidt 
jeg kunne se også nogenlunde de samme mennesker. Så jeg vover den påstand, at 
det ikke var dit forslag der var årsagen til fremmødet. Det var så vidt jeg kunne se 
de sædvanlige trofaste der var mødt, og det påstår jeg, med den ret det giver når 
man ikke har svigtet klubbens generalforsamlinger i mere en 30 år. 
Måske burde du også, når du nu var i gang, lige have nævnt at 50 stemte imod også 
dit forslag, 12 stemte for, og resten stemte ikke. 
Så der kan vist ikke herske tvivl om hvad flertallet mente, og hvis du på dette 
grundlag mener det er klogt at fremsætte forslaget igen til næste år, vil det sikkert 
virke lidt trættende.  

Til din orientering,- du har jo ikke været medlem mere end nogle få år-, kan jeg 
fortælle dig at et forslag som dit aldeles ikke er nyt, nej det har såmænd været frem-
sat to gange tidligere, og hver gang af medlemmer der ikke  har deres båd liggende 
ved klubbens broer. 
Begge gange er forslagene nedstemt med meget stor majoritet, og desværre den ene 
gang medvirkende til lang tids modsætningsforhold  og mistillid mellem klubbens 
afdelinger. 
På det grundlag vil det måske være klogt som formand at huske, at  han er hele 
klubbens formand og ikke er kaldet til at tilgodese særlige afdelinger, og at det ikke 
er formandens opgave at ødelægge sammenholdet, for som du meget rigtigt skriver 
i Nytårstalen er det utroligt vigtigt at vi alle står sammen om vores gamle klub.  

Hvorfor mon, er disse forslag om forhøjelse af brolejen hver gang blevet så bastant 
afvist? 
Jeg tror det er fordi man føler, at det ikke er retfærdigt at pålægge broliggerne en  
ekstra skat, al den stund, at broliggerne igennem årene har udført rigtig meget  



 
7 Thurø Sejlklub 

arbejde på broerne og stadig gør det, samt; men ikke mindst at broerne altid har 
bidraget med mere til klubkassen end de har modtaget.  

Mangler klubben penge til driften som helhed så husk at det er vigtigt, at vi alle står 
sammen, og brug kontingentforhøjelse som midlet til at rette op på økonomien. 
Kontingentet tåler stadig sammenligning med andre sportsklubber. 
Det er måske her relevant at pege på, at klubben i den senere tid har foretaget man-
ge tiltag som vil sætte hårdt pres på driftsomkostningerne. Så hjælper det ikke at en 
del af nyanskaffelserne er sket ved sponsorrater. 
Så selvom vores klub: -citat fra formandsklummen- kun kan bestå ved konstant 
fornyelse,  så var det måske en ide` at lade fornyelsen ske i et lidt mere moderat 
tempo.  

Med venlig hilsen 
Erling Steffensen   

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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TAASINGE RUNDT  

GNISTEN CUP 2007  

Søndag den 20. maj 2007 afvikler Svendborg Sunds 
Sejlklub forårets dejligste distancekapsejlads rundt om 
Taasinge. 

 

Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler, 
samt Dansk Sejlunions forskrifter, og der sejles efter 
DH 2007. Distancen er ca. 30 sm. 
Vi tilbyder igen i år sejlbåde uden gyldigt målebrev , at 
deltage uden for den egentlige kapsejlads.  (Start 5 min. 
før første start) 
1. start kl. 10:00 ud for Rantzausminde Havn. 
Sejladsbestemmelserne udleveres på Strandgården søn-
dag fra kl. 08:00. 
Skippermøde afholdes på Strandgården søndag kl. 09:00.  

GNISTEN er sponsor for præmie til hver 4. startende båd 
i hvert løb.  
Der sejles om BLÅBYHUS POKALEN til den hurtigste Fol-
kebåd.  
Præmieuddeling finder sted på Strandgården umiddelbart 
efter sejladsen. 

  

Startpenge er kun 100. kr. pr. båd . Tilmelding senest den 
18. maj kl. 18.00 på:  taasingerundt@sss.dk  
OBS ny mailadr.  -   eller send tilmelding til  
Susanne Knutson. Rantzausmindevej 69. Svendborg  
Tlf. 23 46 17 24 -  se også info på www.sss.dk   

   

SSS. Kapsejladsudvalget.  

http://www.sss.dk
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........................................................................................................................................  

Forbeholdt løbsledelsen    

TILMELDING 
Til TAASINGE RUNDT 

GNISTEN CUP 2007  

Målebrev nr.:  ________________      DH 2007 mål:  ___________  

Bådtype: ________________      Sejlklub:     ___________  

Bådnavn: ________________       Sejlnr.:   ___________  

Ejer/fører: _________________________________________  

Adresse: _________________________________________  

Postnr./By: _________________________________________  

Telefon nr.: _______________    

E-mail : _________________________   

Startgebyr  kr. 100.  vedlægges i Check _____  kontant_____   

Ønsker at deltage i løb uden målerbrev : ___________  

Underskrift: ___________________________________    

NB! ALLE FELTER SKAL UDFYLDES.  

      TILMELDING EFTER FREDAG D. 18. MAJ 2007  KL. 18:00  
                       MODTAGES IKKE. 

Deltager nr. Start nr.. Løb nr..       
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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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Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben   

Niels Junge  

Michael Lundgren 
Benedikte Lundgren 

Natali Lundgren  

Rune Schytt-Nielsen  

Finn Hansen  

Jan Frandsen 
Susanne Theill Frandsen 

Laura Theill Frandsen  

Torsten Spanner Lund  

Ib Dylong  

Lars Vestergaard Christiansen 
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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 

http://www.nytoyota.svendborg.dk
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Miniflleet i Solingerne    

Solingudvalget inviterer dig hermed til at deltage i kapsejlads 
på kortebaner i alt 2 til 3 timer. 
I aktivitetskalenderen annoncere vi med 2 datoer i foråret og 
der vil senere komme et par datoer i efteråret. 
Vi afholder det tilbagevendende klub mesterskab i disciplinen 
sidst på sæsonen. 
Du skal finde dig en makker og I må være 3 hvis den ene er  
af hunkøn eller under 16 år. 
Reglerne hører du nærmere om når du kommer. 
Vi sejler efter almindelig kapsejlads regler. 
Vi sejler i 4 solinger ad gangen på korte baner. 
Der er som regel masser af aktion og bag efter diskuterer vi  
og griner over en molebajer.   

Pris: 100 kr. pr. besætning pr. gang. Du behøver ikke deltage 
hver gang. Vi afholder sejladserne uafhængigt af hinanden. 
Mød præcis og gerne lidt før. Vi skal have lagt mærker mv. ud.   

Meld dig lige til pr. mail eller sms på: 
nickbunger@jubii.dk  eller  30541413  

Med venlig hilsen  

Solingudvalget ved Nick Bo Bünger 
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Sæt kursen mod Marstal  

Kunne du tænke dig at styre et stort moderne containerskib under 
Storebæltsbroen, en tanker i is fyldt farvand eller prøve at bruge 
en sekstant, så sæt kursen mod Marstal fredag den 7. til søndag 
den 9. september.    

Denne weekend bliver en ny tradition i Det Blå Danmark nemlig 
afviklet. Det er Maritimløbet-Ærø, hvor hele familien kan få en 
sjov, hyggeligt, spændende og aktiv weekend i et RIGTIGT mari-
timt miljø.  

Til trods for at sidste år var første gang Maritimløbet-Ærø blev af-
viklet, deltog ca.150. Alle aldre var repræsenteret, både unge og 
ældre. Den yngste var kun 3 år, godt nok i en trækvogn. Det for-
tæller bare at alle kan være med. Se billederne fra løbet på vores 
hjemmeside www.maritimlobet.dk.  

Arrangementet star-
ter fredag 7. septem-
ber med et rigtig 
hyggeligt familiemoti-
onsløb på 3 sømil, 

hvor alle kan være med, både gående og løbende deltager. Vi kal-
der det natløb pga. løbet starter kl. 20.00 og foregår i Marstals 
indre by, mens det er mørkt.  

Lørdag den 8. september vil vi som noget nyt tilbyde til de mere 
seriøse motionister en ½ maraton. Man kan også vælge den korte 
distance på 7 sømil. Er man ikke til så store distancer kan man 
slappe af eller besøge søfartsmuseet, hvilket kan anbefales.  

Søndag er Marstal Navigationsskole åben, således at den enkelte 
kan gå rundt og se skolen.  Der vil være mulighed for at sejle i en  

 

http://www.maritimlobet.dk
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professionel simulator. Skolen har i alt 3 visuelle simulatorer. 
Der er også mulighed for at prøve en af skolens CBT (computer 
Base Training). Det er samme software program, som de 3 sto-
re visuelt simulatorer, men lagt ned på 3 computer. Der vil væ-
re lærer og studerende til stede, som kan demonstrere anven-
delsen af en sekstant, hvorefter man selv kan prøve at skyde 
solen.  

Det er vores 
håb at dette 
arrange-
ment kan 
være med 
til at fremme motionen i dagligdagen og sætte fokus på det 
maritime. 
Inviter familien eller venner på en tur til det maritime miljø i  
Marstal og få en hyggelig aktiv weekend.   

Indhent yderligere oplysninger på vores hjemmeside 
www.maritimlobet.dk

  

eller kontakt Jan Gudmundsson; jangud@get2net.dk

  

eller 62 5314 29.  

Vi ses. 
Løbskomiteen  

PS. Man kan ligge gratis i op til 3 dage i Marstal havn, hvis ens 
lystbåd er forsikret hos Søassurancen Ærø GS.  
www.lystbaade.com    

http://www.maritimlobet.dk
http://www.lystbaade.com
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Tlf.: 62 22 02 84 -   Fax: 62 22 02 83,  
mail@oerkild.com -  www.oerkeel.dk -  www.oerkild.com 

 

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 

 

http://www.oerkeel.dk
http://www.oerkild.com
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OBS!                                  OBS! 

Klubgrillaften 
fredag d. 22. juni   

Vi vil hermed gerne indbyde alle klubbens medlemmer til  
en uformel grillaften fredag d. 22. juni.   

              Grillene er klar kl. 18. I skal bare selv  
            medbringe kød  tilbehør og drikkevarer.   

Hvis nogen har et musikinstrument, så tag det gerne med. 
Vi laver nogle sangblade. Vi håber 
meget, at se et bredt udsnit af 
klubbens medlemmer denne af-
ten. Tilmelding er ikke nødvendig, 
bare mød op med madkurv og 
godt humør.   

På vegne af broudvalget.  

Kim Isager og Kim Bünger 
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Nyt fra Bladudvalget  

10538 besøg siden 1.februar 2007 har der været på vores nye 
hjemmeside. Det er ikke så tosset, men kunne fristes til at sige, 
at det er særdeles godt. Så det betyder, at der er rigtig mange, 
der har fundet frem til nyhederne på Internettet.  

www.thuroesejlklub.dk er adressen.  

Hjemmesidens opbygning. 
Hjemmesiden er bygget op omkring de enkelte udvalg. Når du 
kommer ind på siden er der nogle faner oppe for oven, hvor du 
kan vælge de nyheder, der interesserer dig. Hvert enkelt udvalg 
står selv for, hvad der skal være af indlæg på de sider, hvilket 
gerne skulle gøre siden aktiv og relevant.  
F.eks. kan man på bladudvalgets sider downloade de forskellige 
blade fra 2006 og fremefter. Du kan også se, hvilke personer 
der sidder i de forskellige udvalg.  

Tilmeldinger og aktiviteter 
Ude til højre på hjemmesiden er det muligt dels at få en aktivi-
tetskalender, dels at tilmelde sig til aftenkapsejlads, Ø-havet 
rundt eller pigesejlads. Det er for den sags skyld også muligt 
for nye medlemmer at melde sig ind i klubben, hvilket en del 
allerede har gjort.  

Nyhedsbrev 
Vi har også forskellige nyhedsbreve som sendes ud af de for-
skellige udvalg. Det gøres ved at klikke på nyhedsbrev til højre 
på hjemmesiden under faste links og så vælge de udvalg du øn-
sker at få nyhedsbreve fra, ved at sætte et flueben ud for ud-
valget og skrive din e-mail adresse øverst i det frie vindue. Vi 
starter snart en service op, hvor vores sponsorer kan hver den 
1. kan indsende nogle korte indlæg med henvisning til deres 
hjemmeside om gode tilbud m.v.. Støt op omkring dette og få 
at vide hvad vores sponsorer har af gode tilbud. 
Seniorklubben og Fleetrace har uden for nummer fået deres 
eget nyhedsbrev.                

                Forsættes næste side 

http://www.thuroesejlklub.dk
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Øvrige forandringer 
Desuden har vi etableret en opslagstavle og et debatforum. 
Begge dele fungerer på samme vis. Tryk f.eks. på debatforum 
og du ser de indlæg der har været hidtil. Hvis du selv ønsker at 
give dit besyv med tryk da på Nyt indlæg og lav en overskrift. 
Herefter går du ned i det store felt f.eks. ved at trykke på tabu-
latorknappen og skriv dit indlæg. Når du har skrevet færdigt og 
sat dit navn under så tryk på gem indlæg. Husk dit navn ellers 
fjerner jeg indlægget.  

Bladudvalget vil ud over de indlæg vi får tilsendt tage udvalgte 
artikler ud af hjemmesiden og sætte dem i bladet så aktuelt 
som muligt. Det skulle gøre at også  personer der ikke har in-
ternetadgang kan følge med..  

Vi håber alle får glæde af det nye tiltag og at der bliver et aktivt 
og aktuelt informationsværktøj for klubben.  

Bladudvalget 
John, Lise og Erling 
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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 

  

Oliefyr & gasservice 
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Nyt fra optimisterne  

Vi har lige været på riva del garda til verdens største optimist-
stævne. 704 sejlere var der med ialt. 

Det er sjovt at sejle på garda fordi vejret kan skifte fra ingen 
vind til meget vind på 10 sekunder. 

Vi har det sjovt og lærer meget. 

Selv om man sejler næsten hele dagen oplever man nogenlun-
de det samme som sin familie. 

Man sejler tre dage så er der fridag og så er der fire dages kap-
sejlads. 

Det er en lidt vild start når der ligger 200 både på en start. Sel-
ve starten er bare svær at finde ud af. 

Nikolaj 

Læs også Lars' historie om Garda turen på side 26  
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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

http://www.havnens-marine-service.dk
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Lars historie  

Jeg har været i Riva Del Garda og været på sejlerlejr. Det var lidt hårdt vejr men andre 
gange har det heller ikke blæst så meget. Men jeg havde rigtigt hyggeligt. Jeg syntes, at 
alle, der havde lyst bare skulle tage her ned, men man skal huske, at man ikke må give 
op så let. 
Jeg kan da godt lige skrive lidt om mine oplevelser. Da vi var begyndt at køre hjemme-
fra, så tog det 16 timer, men så da vi endelig kom frem lørdag morgen, var det fridag. 
Om aftenen var der møde for de danske sejlere. Vi fik lidt at vide om det hele og træner-
ne præsenterede sig selv for os. Efter det, gik vi ud i vores grupper, så vi lærte hinanden 
og vores træner at kende. Søndag opdagede vi en gås ligge på sine æg. Den lå næsten 
lige ude for min optimistjolle, så den begyndte at hvæse af alle, der kom tæt på den men 
det er jo klart. 
Jeg begyndte også at sejle men min far skulle jo lige have sat mit sejlnummer på, så der 
gik lidt tid, men han fik dog hjælp til at sætte det på. De blev lige færdige med det da der 
var fem minutter til vi skulle ud og sejle. Efter at have sejlet to og en halv time så skulle 
vi ind og have frokost. Vi var det eneste hold, der tog ind og spiste. Da vi skulle ud igen, 
så begyndte det at blæse op, så vi fik god vind resten af dagen. 
Mandag skulle vi bare det samme som søndag men tirsdag skulle vi også træne til kap-
sejladsen. Det gik rigtigt godt. Da vi var færdige, måtte vi bade. Det var rigtigt sjovt men 
også rigtigt koldt. Tirsdag: Det var sidste træningsdag, men det gik ikke helt som forven-
tet. Jeg gik nemlig i panik, så de fik mig ind men jeg syntes ikke gjorde noget, så mig og 
min far begyndte at vokse min jolle, så den er klar til torsdag. Og torsdag er det der hvor 
den internationale Garda cup starter. Tirsdag aften var vi til middag på hotel Centrale. 
Børnene skulle ovenpå. Vi fik pomfritter og wienersnitzel og jeg ved ikke hvad de vok-
sende fik at spise men jeg er også ligeglad. Der var en fra mit hold, der gav is til mig, 
ham og en af vores venner. 
Onsdag det er nu fridag og jeg skal til Limone ellers ved jeg ikke hvad jeg skal lave. 
Torsdag er det den store start dag og jeg er meget spændt på at se, hvad der nu vil ske, 
men det må vi jo se. Jeg håber, at det vil gå godt. Vi skal ikke helt ud, men vi får en ca-
detti bane lidt længere inde, hvor vinden ikke er så kraftig, men nu må jeg også se at 
komme af sted til mit kup. 
Fredag: Det er nu anden dag på det internationale Garda cup. Jeg håber det bliver bedre 
vejr i dag fordi i går kom jeg nemlig ind. Jeg syntes, at vinden blev lidt for hård, så jeg 
fik lov til komme ind men der var også andre, der gik ind, så jeg var ikke alene. Men 
alligevel, det var jo ikke så godt, at jeg kom ind. Nu skal jeg også se at komme af sted. 
Lørdag: Man skulle tro, jeg havde fri i dag, men nej jeg skal op og sejle og skal faktisk 
op klokken 6, fordi de har flyttet sejladsen til klokken ni og så skal vi have skippermøde 
klokken 7. I går nåede jeg faktisk mit mål, som var at lave en krydsning op til topmær-
ket. 
Søndag: I dag er det sidste dag på det internationale Garda cup men det er også i dag, at 
vi begynder at køre hjem. I går gik det heller ikke så godt. Jeg kom ind igen men igen 
nåede jeg mit mål nemlig at gennemføre en hel sejlads og det gjorde jeg. Så er det bare 
at finde et nyt mål. Jeg tror faktisk at jeg vil prøve at blive derude hele dagen. 
Så endelig kom jeg ind og jeg har lige klaret mit mål, så nu vanker der is, en stor én. 
Men det er ikke det, der er pointen, den er: Prøv at tage til Garda og husk at sætte mål. 
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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.   

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 mu-
ligheder. 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. Må-
ske synes I det kunne være spændende at finde drømmebåden sam-
men 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

    
Broudvalget meddeler:

 

http://www.fjernbundmaling.dk
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MINI 12M- UDVALGET   

Udvalget varetager handicapsejlads i Thurø Sejlklub.  

I 1989 startede, Handicapidrætsforeningen for Svendborg og 
omegn, sejlads for handicappede sammen med Thurø Sejlklub. 
Vi startede med en Mini 12meter båd.  

Gennem årerne har klubben udbygget sine handicapvenlige fa-
ciliteter. 
I dag fremstår klubben meget handicapvenlig  med:  

2 stk. Mini 12meter både ( 1 personers både). 

2 stk. Olsen Twin (2 personers både). 

Gode havne- og klubhusforhold for handicapsejlere. 

Et godt hold af hjælpere der er med til sikre at du som handi-
capsejler kan få gode oplevelser såvel sejladsmæssig som soci-
ale. 

Sejlads med hjælper foregår onsdag og torsdag eftermiddag.  

Kontaktpersoner: 

Erik Madsen, Formand for Handicapidrætsforeningen for 
Svendborg og omegn. 

Tlf. 62 20 69 07  

Erling Justesen, Formand for Mini 12m-udvalget.               

Tlf. 63 54 00 04  

Mailadr.:just.gitterling@mail.dk 



 
29 Thurø Sejlklub 

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. 

http://www.strandberghus.dk
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Vis hvor du kommer fra

 

Plaststander til bilen m.v. 
10,00 kr. alle bør have en! 

Hvad med et flot stof-
mærke i guld til busse-
ronnen, 
sweateren eller  
jakken.  
Pris 20.00 kr. 

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

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

Denne skønne badge  
i guldtrækkere kan  
erhverves for den  
urimeligt lave pris af 
65.00 kr. 

Intet skib fra Thurø Sejlklub 
    uden en stander under sallingen. 
                  Bør skiftes hvert år 
                       Pris kun 50. 00 kr. 
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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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