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Bestyrelse 

    

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

Thurø 622188 64 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
iia@vestas.com 

Thurø 62207160  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 6220 6208 

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

Thurø 62207202  

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 Jan Frandsen Askevænget 6 
jan.frandsen@newmail.dk 

Thurø 62206696          

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 
5700 Svendborg  

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   

 Juli    

Sommerferie  

 August  

6 Aftensejladser starter  

18 Øhavet Rundt  

25 Hyæneræs  
       

 September     

1-2  Sydbank Cup for Optimister         

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  26. august

 

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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Det er dejligt at se så mange medlemmer kører 
rundt med vores klubstander på deres biler, det 
ser ud som om folk er stolte af at være medlem 
af vores klub, men husk jeres både bliver endnu 
flottere med en ny klubstander. Det er også dej-
ligt at se der altid er pænt og rent ved havehu-
set, det er dejlig at se at alle gør rent efter sig, 
det er både ved grillpladsen rundt om huset , 
men også indvendigt . Det er jo det der gør det 
til et dejligt sted at være, vi har jo den bedste 
placering af et klubhus på jorden, så kan det vist 
ikke skrives tydeligere.  
Sommeren er jo begyndt, det er nu man skal ud 
at sejle ud at opleve noget med gode venner, ud 
at møde nye mennesker, ud at opleve naturen, vejret og alle dets luner, 
ud at få nogle udfordringer så vi har noget at snakke om. I det hele taget 
- leve livet.   
Jeg har lige en lille løftet pegefinger til alle vores udmærkede udvalgsfor-
mænd/kvinder: Var det ikke muligt, at få jer til at skrive lidt om alle de 
aktiviteter der er i de enkelte udvalg? Vi har jo nu flere muligheder for at 
informere alle klubbens medlemmer, om alle de spændende aktiviteter - 
nemlig ved at bruge vores hjemmeside eller vores gode blad Gambøt 
Posten - her skal man bare lige være opmærksom på deadline så infor-
mationerne er brugbare.  
Giv akt !! 
Jeg kan oplyse at vi har sat vores bøje på stenen udfor Valdemars Slot, 
så den igen er markeret så der skulle være en mulighed for at undgå en 
påsejling. Der er 3 store sten, afmærkningen er sat ved den yderste sto-
re sten og de 2 andre ligger imellem bøjen og ind mod land.  
Efter sommeren kommer vores store sensommerarrangement  
Øhavet Rundt Danmarks dejligste kapsejlads den tager kun en dag, er 
altid spændende, en sejlads alle burde være med til. 
Jeg har også lige et svar til Erling Steffensen på hans indlæg i sidste 
klubblad. Nu er det jo ikke sådan at jeg gerne vil havde fat i brolægger-
nes penge for at putte pengene i egen lomme, det jeg gerne ville var ba-
re, at når vi på et kommende tidspunkt eventuelt skal til at udskifte vo-
res broer så havde vi haft flere midler, men da der ikke er et flertal der-
for kører vi bare videre som det er, når så situationen opstår tager vi den 
der fra.  
God sommer- (ferie) og god vind til alle. 
Bjarne O. Skov 
formand  

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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Pigerne  

Lørdag d. 25/8-07  

Så går det igen løs for pigerne  
i Fynskredsen. 
Thurø Sejlklub er i år arrangør 
af årets Fynskredsmesterskab  
i pigeregi. Fynskredsen har en 
vandrepokal, der gives til den 
bedst placerede Pigebåd 
blandt kredsens piger.   
En årlig dyst, hvor piger sejler 
mod piger.  

Det er også her at Svendborg-sundklubbernes piger dyster om  
den eftertragtede Hyænepokal. En pokal bestående af 5 smykker  
i æske, man så kan pryde sig med til næste års sejlads.   
Ud over dette har mange venlige sponsorer lovet os fine gaver,  
således at vi er i stand til at give præmier  til hver 3. startende 
båd. 
Mød op og gør dagen festlig med mange både tilmeldte. 
Præmieuddeling foretages under  
spisningen om aftenen, hvor også vore mænd er velkomne til  
at deltage.  

Tilmelding kan ske til: iia@mail.tele.dk eller   

Ingeborg Andersen,  
Frodevænget 2, Thurø  5700  Svendborg. - Tlf.  6220 7160  

eller på klubbens hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk  

Med venlig sejlerhilsen fra pigeafdelingen i Thurø Sejlklub      

 

http://www.thuroesejlklub.dk
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Optimister 
Sydbank Cup i Thurø Sejlklub 
D. 1. og 2. september holder optimisterne i Thurø Sejlklub stæv-
ne for A, B og C sejlere samt Zoom8 joller, hvor vi håber at så 
mange som muligt vil deltage. Da det er et kredsstævne, kom-
mer der sejler fra hele Fyn og måske også fra både Jylland og 
Sjælland.  
Vi skal bruge mange hjælpere, så vi vil gerne opfordre forældre 
at reservere weekenden til at give en hånd med enten på vandet 
i følgebåde eller på land, hvor vi bl.a. skal bruge folk i boden. 
Vi søger sponsorer til stævnet - store som små, så er der foræl-
dre, som har kontakt til firmaer der kan bidrage, er I velkommen 
til at kontakte Jan Frandsen (jan.frandsen@newmail.dk). 
Efter ferien kommer der nærmere informationer, men sæt kryds 
i kalenderen allerede nu. 
D. 9. og 10. juni var optimisterne til stævne i Svendborg Sunds 
Sejlklub. Det var et rigtigt godt stævne, som både sejlere og for-
ældre havde stor fornøjelse af. Det var 2 brandvarme sommer-
dage og lørdag blev der afviklet 4 sejladser i god vind. Inde på 
Strandgården kom der om eftermiddagen gang i vandrutscheba-
nen og senere blev der tændt op i grillen, og der blev hygget i 
stor stil sammen med sejlerfamilier fra andre klubber.  
Søndag blev endnu varmere, men til gengæld var der ingen 
vind. Sejlerne lå og ventede på vinden i nogle timer, hvor der 
blev badet og hygget i stor stil. Kerteminde Sejlklub købte is til 
alle og selv om der ikke blev sejlet, var stemningen høj på van-
det. Da hverken Karup eller DMI kunne love vind, blev resten af 
dagens sejladserne opgivet ved middagstid og sejlerne kom tid-
ligt ind. Vores A - sejlere var friske og valgt at sejle hjem. Der 
var dog stadig ikke for meget vind, så noget af turen blev de 
trukket af følgebåden. Det var en fornøjelig tur - ikke mindst 
provianteringen i Christiansminde, hvor Claus og Winnie gav sto-
re is. 
For at afprøve farvandet ud for Rantzausminde, havde A og B 
sejlerne trænet i SSS i ugen op til stævnet. Vi blev inviteret til at 
spise grillmad sammen med dem tirsdag aften og efter trænin-
gen, fik vores sejler lov at afprøve deres nye Feva joller. 
Det er dejligt med et stævne, hvor vi ikke skal køre så langt og 
forhåbentlig vil flere C - sejlere deltage i kredsens stævner, som 
altid er hyggelige og tilrettelagt på sejlernes forudsætninger. 
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   Wellness Pinsetur 2007    

Lørdag morgen mødtes 14 både til morgenandagt med naver-
vin og udlevering af Wellness poser, hvorefter kursen blev sat 
mod Lohals. Hvor vi mødtes de 4 andre både, som var sej-
let allerede fredag aften. 
Kl. 14.30 mødtes vi ved det nye havnehus i Lohals til selvbragt 
forfriskning hvilket kom bag på en del, der måtte en tur tilbage 
på båden.   
Derefter ankom en danse instruktør med partner, som forsøgte 
at lære os trinene i en Argentinsk Tango. Det havde måske væ-
ret mere passende med regndans vejret taget i betragtning for 
det foregik i gummistøvler i stedet for stillette der var blevet 
anbefalet.  
Mere spændende - opvisning af deltagerne, derefter gik man 
hver for sig for at lade op. 
Vi mødtes kl. 19.00 efter et glimrende måltid bibragt lidt vådt 
til ganen var der præmieuddeling for de løste opgaver.  
1. Præmien gik til Moses, som derudover, som de eneste havde 
klaret hele turen med klude. 
Derefter kom turen til den mest eftertragtede præmie, som i år 
gik til Brasen" Til skippers store glæde. 
Underholdningen på det bedre plan, stod Lars på banjo og Niels 
Otto på klarinet.  Det blev en meget god aften. 
Aftenen var utrolig smuk - og nok det eneste tidspunkt hvor vi 
fik solen at se. 
Søndag morgen mødtes alle kl. 9.30 til en lækker gang brunch. 
Hvorefter der blev indbudt til fælles gåtur kl. 11.00 
kl.18.30 var der igen fælles spisning. Denne gang med med-
bragt mad og højt humør fra alle, dog skal fremhæves, at vores 
to musikanter havde et indslag med en selvkomponeret sang.  
Den fortjener et genoptrykt her i bladet.   

Mandag morgen kl. 9.30 mødtes vi atter til Brunch  
som afslutning. 
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I modvind og byger  
mon strømmen vi styrer  

fra Thurø til Lohals  
på hvor´s pinsetur. 

Kun en blir´ berømmet  
sku´ det være drømmen  

at sejle for klude  
hvem er den filur. 
Det er Moses åh ja  
det er Moses åh ja  

det er bedre med sejl  
selv om motoren dur. 

Kun en blir´ berømmet   
sku´ det være drømmen  

at sejle for klude  
ja det var en tur   

På sådan et krydstogt  
der er det jo godt nok,  

at motoren kører  
og at den blir´ ved,  

men det kræver brændstof  
så den ikke giver op  
da motoren stopped  

hvem blev så lidt hed? 
Mon det var Liberte

  

Mon det var Liberte

 

Hvorfor stod de i regnen  
og hældt dieselen ned,  

ja det kræver brændstof  
så den ikke giver op,  

de gav den noget diesel   
så den ku´ lidt til  

Da alle var tørret   
så grinte vi smørret  

 for vi sku´ gå tango  
 uha sikken stil  

 I røjser og trøjer  
 da sku´ du se løjer  

 for hvem husker trin  
 når man er lidt senil  

 1 og 2, 3 og 4  
 så en Otto og stop  

 5 og 6, 7 og 8  
 husk og læg krop mod krop.  

 I røjser og trøjer  
 da sku´ du se løjer  

 for hvem husker trin  
 når man er lidt senil.  

Den selvkomponerede sang fra pinseturen  

Mell.: Den er fin med kompasset 
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HP  MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmandsvej 112 Thurø 
Tlf./Fax 62 20 55 22  

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 5 
Hvori man hører om renovationen af den gamle motorbåd Malik, 
og om sejlads, jagt og fiskeri i fjordene omkring Godthåb, og 
om afslutningen af det første og treårige ophold i Grønland.   

Ved midsommer er det næsten lyst hele døgnet i Godthåb 
(- eventuelle nationalt bevidste grønlandske læsere bedes bære 
over med at jeg bruger navnet Godthåb og ikke det grønlandske 
Nuuk, men herregud det er jo en gammel mands erindringer-) 
ja det er så lyst at man kan fotografere hele døgnet. Solskinsti-
merne er mange og uden at man tænker over det korter man 
også nattesøvnen ned, men rigtig varmt er det ikke endnu.  

Først i slutningen af Juli begynder det rigtigt at blive sommer, 
og i August og begyndelsen af September lever man et hektisk 
fritidsliv på vandet og i fjordene, hvis man ellers har de lyster. 
Derefter kortes dagene hurtigt ned, til at det ved juletid bliver 
mørkt inden Kl. 3 eftermiddag, og så er det rart at have nogen 
indendørs sysler. Som tidligere læsere måske husker havde jeg 
købt en gammel retstævnet motorbåd, eller måske mere rigtigt 
et vrag af sådan en, så jeg havde nok at arbejde med, og fri-
mærkesamling eller sligt har alligevel aldrig rigtigt været mig. 
Da jeg endda fik mulighed for at renovere båden i Fagskolens 
gamle og forladte tømrerværksted, og der var lys, strøm og no-
genlunde varme, så var alt såre godt.  

Båden som lød navnet Malik  
(grønlandsk for Bølgen) var 
ca. 26 fod, og i en ynkelig 
forfatning. Med i købet fulgte 
en 35 hk. BMC dieselmotor, 
mere eller mindre marinise-
ret og forsynet med et brugt 
reversegear af ukendt fabri-
kat. At motoren også var 
endog meget brugt skulle 
senere vise sig. 
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Nå; men det var på 
med vanten, og da jeg 
havde fået pillet det af 
båden der ikke duede, 
var der som billederne 
viser ikke meget andet 
tilbage end det nøgne 
skrog minus en del 
knækkede svøb. 
Der var udsigt til en 
lang vinter uden pro-
blemer med kedsom-
hed, - og den gik så, og da foråret kom var der som det ses af 
billederne blevet en motorbåd ud af anstrengelserne. Båden kom 
i vandet og alt skulle være såre godt. Det var det bare ikke! 
Det viste sig at motoren var slidt op. Ja den var så slidt, at den 
ved den megen underkompression åd motorolie som en sulten 
tysker i 1945, og gearet var der nogle gode mennesker der hav-
de forsøgt at forbedre. Det var desværre ikke rigtigt lykkedes for 
dem; men hensigten har sikkert været god. 
Chokket var stort, men da den grønlandske sommer er kort, var 
der ikke andet at gøre efter at raseriet og gråden var stilnet af, 
end at komme i gang. 
Ud med motoren, og nu til den nye fagskole, hvor jeg heldigvis 
var boss for det nye maskinværksted. Finde en ledig krog til mo-
toren og så i fritiden  splitte den ad. Konstatere at der måtte 
skaffes fire nye stempler med tilhørende ringe, fire sæt plejl-
stangslejepander, diverse pakninger osv, leveret pr. luftpost fra 
Danmark  helst inden for 14 dage. 
I mellemtiden overhale topstykke og andre småting. Skille rever-
segearet ad og finde ud af hvordan fabrikken i sin tid havde 
ment at sådant et gear skulle se ud, inden nogen havde villet 
forbedre det. Det lykkedes helt godt og tænk så virkede det så-
mænd også. 
Alt sammen medens man sang:  For når der kommer et fly med 
no`n stempler, så bliver der glæde og fremgang på ny. ( Disse 
sidste linier er tilegnet dem der er gamle nok til at drage paral-
leller til en svunden tid.) 
Sandelig om ikke reservedelene dukkede op to Danmarksmaski- 
ner senere.  
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Motoren blev samlet, sat i båden, og nu kunne vi sejle, og det 
gjorde vi så. Ikke så hurtigt som med speedbåden, men heller 
ikke så lidt mere komfortabelt. 
Igen gjorde jeg den erfaring, at det var meget sjovt at renovere 
båden, men at sejle med en motorbåd er der sgutte meget sjov 
ved. Nå det var jo også bare et transportmiddel til andre ople-
velser. Dem blev der en del af denne den tredje og sidste som-
mer i Grønland. 
Der var sket meget på små tre år, blandt andet var der dannet 
en bådforening og medlemmerne- eller som herhjemme, nogen 
af dem,- havde fået fremstillet og udlagt tre flydebroer i Vester-
vig i bunden af Atlanthavnen. Nu var der gode tider for alle  
småbådene, som indtil da havde ført en kummerlig og farefuld 
tilværelse. 
Grunden til at det skulle være flydebroer var den store tide-
vandsforskel på op til 3,20 meter. Et forhold der både indebar 
ulemper og fordele. 
Havde man som Malik 
fået noget i skruen, 
sejlede man blot hen 
til banksætningsbroen 
og firede af på fortøj-
ningerne medens van-
det faldt, og til båden 
stod på bunden. Så 
var der et par små ti-
mer til at ordne det 
fornødne inden vandet 
kom igen. 
Større kuttere bank-
satte direkte på sandbunden og rensede og bundsmurte først 
den ene side så den anden. Vorherre tog ingen betaling for ulej-
ligheden. Den store forskel på ebbe og flod medførte også at 
strømmen kunne blive endog meget kraftig i fjordarmene som 
er over 100 km, dybe og med vanddybder på 800 til 1000 me-
ter. Jeg stod engang ved kolonihavnen i kulingsvejr og så små 
isfjælde sejle hurtigt og lystigt  mod vinden. Så det var et for-
hold der altid skulle tages i betragtning når man stod til søs. 
Jeg havde en tolk, Kaj Johnsen, også en god ven og jagtkamme-
rat, som engang var sejlet ind til bygden Kapidigdlit  
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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


 
15 Thurø Sejlklub 

som ligger helt inde i bunden af Godthåbsfjorden. En tur på godt 
og vel 100 km. Færden blev foretaget i en 14 fods jolle med på-
hængsmotor og forløb planmæssigt. Kaj fik ordnet sit ærinde og 
begav sig hjemad, men motoren ville ej hvad Kaj ville, og hvad 
gør man så. Man lader strømmen transportere jolle og mand når 
den løber den rigtige vej, og når den vil den anden vej, ror man 
indtil bredden og binder en snor i fjælet og tager sig en skraber 
til det igen kan gå den rigtige vej. Godt nok tog det et par dage, 
men hvad- sagde Kaj- det var jo sommer og forslæbte sig gjorde 
man jo ikke. 
I dag ville Kaj nok have fået en trosse af en forbi passerende, 
men dengang kom der ikke lige nogen forbi. 
Et andet forhold som også skulle tages i  betragtning var fjord-
vinden, som især om sommeren gjorde sig gældende. 
Man må forestille sig at man ser ind i en forholdsvis snæver fjord 
som er afgrænset af høje stejle fjelde. I bunden af fjorden bre-
der der sig en li med grønt græs og småkrat. Det var der nord-
bogårdene lå og puttede sig, dengang i vikingetiden. Når nu so-
len bager ned på herlighederne, og det gør den tit, så stiger der 
varm luft til vejrs, som skal erstattes. Det bliver den af kold luft 
fra havet, som kommer strygende ind i fjorden hen over vand-
overfladen, og voila man suser ind, særlig hvis strømmen også 
er med.  
Venter man så til solen går ned bag fjeldene bliver der hurtigt en 
kraftig afkøling i den klare luft, og nu vender billedet, og vinden 
blæser ud af fjorden. 
Vore forfædre gav sig sikkert ikke af med at ro ind og ud af fjor-
dene, men satte sejl som fornuftige mennesker. 
Sporene efter nordboerne og deres nogen og halvfems gårde og 

bebyggelser, inklusive et 
bispesæde i bunden af 
Ameralikfjorden, ses sta-
digt tydeligt overalt i 
fjordsystemet. Kendeteg-
net er en lille elv om-
kranset af et areal med 
grønt græs, og nogen 
steder stensætninger og 
tydelige spor af for-
svundne bygninger.  

           

Der er 3,2 m.  forskel på ebbe og flod 
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Østre Hougvej 118 - 5500 Middelfart - tlf. 64 41 10 30 -  fax 64 41 10 32 
Østre Havnevej 33 - 5700 Svendborg - tlf. 62 21 70 38 - fax 63 21 70 70 - info@k-marine.dk - www.k-marine.dk 

http://www.k-marine.dk


 
17 Thurø Sejlklub 

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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Til Bestyrelsen i klubberne under SIS 

SIS vil gerne udbyde nogle fælleskurser, som dækker bredt 
inden for idræt. 
I uddannelse udvalget vil vi, hvis der er interesse i det, prøve 
at stable nogle kurser på banen inde for: 

1. Førstehjælp   

Alm. førstehjælp i forbindelse med de skader, som kan også 
under udøvelse af idræt. 

2. Mediekursus  

Hvordan får man sin sport frem i medierne? 

3. Trænerkursus alm.  

Grundlæggende ting og sager, som særdeles kan være godt at 
kende til for nystartede unge trænere. 

4. Bestyrelseskursus 

Kender du dit bestyrelsesansvar?  

Alle kurserne er korte kurser, på mellem en aften og op til ca. 
en weekend. Førstehjælp dog 3 x 4 timer. 

Vi vil gerne have en tilbagemelding om dette har jeres interes-
se og hvis ja, hvor mange i evt. vil kunne deltage med i oven-
stående kurser. 

Er der andre typer kurser, som i evt. kunne ønske jer så svar 
tilbage. 

I kan sende jeres svar til SIS uddannelsesudvalget på  
mail kulene@svendborg.dk eller pr. brev til  
Svendborg Idræts Samvirke,  
Ramsherred 5. 5700 Svendborg.   

Senest fredag den 31. august 2007. 
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En anden sjov iagttagelse gjorde jeg ved et pragtfuldt sted i 
Ameralik.  
En meget stor irgrøn li strakte sig langt ind mod fjeldene, og 
helt ned til strandkanten, og da ebben satte ind afslørede det 
sig, at på et stykke af stranden var den ryddet helt for sten,  
der ellers var nok af. På det ryddede stykke åbenbarede der sig 
den flotteste sandstrand. Ingen tvivl mulig, her lagde storbon-
den lige neden for gården, sine skibe til ved højvande og når 
vandet faldt kunne skibene lægge sig blidt til rette på sandbun-
den. Nu, måske sekshundrede år efter, kunne vi på en varm 
sommerdag gå en tur i det klare og kolde vand og blive afkølet 
efter en anstrengende fisketur op ad elven, og det uden at skul-
le balancere ud over rullesten. 
Midt på sommeren begyndte fjeldørrederne at trække ind fra 
havet,  hvor de havde ædt sig fede og nu var på vej til at gyde i 
hjemmeelven og søerne. De gik imidlertid ikke direkte op men 
kom i store stimer ved højvande ind i elvmundingen, hvor sti-
men  kørte rundt og rundt, men ikke svømmede op ad elven. 
De lugtede om udvaskningen af mineraler var som den skulle 
være, fik jeg fortalt af en skotsk fiskeribiolog, og først når det 
var tilfældet gik de op og blev i søerne hele vinteren. 
Det kunne vi så benytte os af, og vi fiskede på to måder. Med 
stang for sportens skyld og med garn når en tønde vinterforråd 
skulle sikres. Fjeldørrederne var flotte fede fisk, og vi nød dem 
både koldrøgede og behandlet som spegesild, samt alle de må-
der man nu spiser laksefisk på.  
Med haglbøssen nedlagde vi lomvier og edderfugle. Jagt i Grøn-

land er udpræget gry-
dejagt og vi havde 
mange patroner med 
når vi  tog på jagt på 
havet, og løbene på 
haglbøssen kunne blive 
ret så varme når det 
rigtigt gik for sig. 
Sidst på sommeren var 
det tid til rensdyrjagt, 
og til det stykke er det 
nødvendigt med en rif-
fel. Sådant artilleri             
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kunne man frit købe i KGH butikkerne og hos de private hand-
lende. Underligt nok forekom der egentlig ikke mange ulykker 
selvom der var mange skydevåben i omløb.  
Altså måtte jeg anskaffe mig en riffel og fik kig på en pragtfuld 
BSA jagtriffel. Et tungt og gennemført våben. Jacob min gøn-
landske kollega grinte smørret ad mig og spurgte sarkastisk om 
jeg troede jeg stadig ville synes om pragtstykket, når jeg efter 
en lang tur ind i fjelddalen skulle til bære både et rensdyr og 
kanonen tilbage til båden. Jeg hørte efter,- erfaren mand er god 
at gæste-, så det blev en både lettere og billigere riffel der blev 
forsynet med sigtekiggert og skudt ind til renjagt.   

Renjagten foregik helt inde i bunden af fjorden, og vi tog afsted 
med en jolle på slæb. Vel ankommen så langt ind vi kunne kom-
me, og ud for et elvudløb ankrede vi op, lastede jollen med telt 
våben og proviant, og afventede højeste vande. Når det så kom 
tøffede vi op ad elven så langt vi kunne komme og slog så lejr 
for natten. Ved lavvande var der ikke meget vand tilbage i elven 
så sejlads foregik kun ved højvande. 
Næste morgen gik vi ind fjelddalen som er bevokset med lyng, 
revling og småkrat, men dog nogenlunde fremkommelig. Hver 
mand medbragte 5 patroner og en plade chokolade.                                                                                
Jeg har hørt om nogen jægere der kunne gå ud af teltet om 
morgenen og skyde deres dyr på lejrpladsen, men så heldige 
har vi aldrig været. Nej en spadseretur på 5-7 timer var taksten 
inden vi fik hold på nogen dyr, og spændingen udløstes når vi 
havde fået hver et, og spændende var det. 
Nu begyndte den krævende del af turen. Først skulle dyrene 
brækkes op, og hoved og stænger skæres af. En lidt blodig af-
fære, men nødvendig. Stumperne blev efterladt til rævene. Var 
vi heldige var der et vandhul i nærheden så vi kunne blive lidt 
rengjorte inden afgang. 
Sådan et reduceret rensdyr vejede 40-50 kilo og den grønland-
ske måde at bære på, var snore surret til dyret op til en pande-
rem. Så op på ryggen, panderemmen på plads, riffelens rem om 
nakken og albuerne hvilende på den vandret hængende riffel og 
så derudaf og det var ingen spøg men hårdt arbejde. Nok det 
hårdeste jeg har været med til, men alligevel ikke villet have 
undværet at gennemføre.  

Forsættes side 26 
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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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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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Vel tilbage på lejrpladsen og hvile lidt ud. Pakke sammen og 
laste jollen så vi kunne sejle ud til båden ved højvande. Sejltu-
ren ud af fjorden var en lise oven på anstrengelserne og som 
altid en naturoplevelse af rang. 
Hjemme blev dyrene parteret og puttet i fryseren, og hvis no-
gen skulle være i tvivl,  kan jeg oplyse at vildren er en delika-
tesse ud over det sædvanlige, også selvom man ikke selv har 
nedlagt den.  

Sådan gik den sidste sommer af vores første ophold i Grønland. 
Masser af herlige sejlture, jagt og fiskeri, oplevelser som få er 
forundt, men alt får en ende. Efter tre år var det tid til at vende 
hjemover. Motorbåden Malik blev byttet med en næsten ny 
Austin 1300 bil, der blev sendt hjem med skib, selv  rejste vi 
kort før jul hjem til Svendborg.  

Om hvordan det gik til at jeg endelig igen blev ejer af en sejl-
båd og blev medlem af Thurø Sejlklub, se det er en helt anden 
historie, som må vente til næste kapitel.  
Dog kan jeg love at der ikke fremover vil forekomme noget om 
jagt og motorbåde.       

 

Hans Knudsen, formanden og dykker Allan  
har nu igen afmærket stenen ved Valdemarslot  

positionen 
55.01.419 N 
10.39.878 Ø 
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               Handicapsejlads i Sønderborg  

Invitation.  

Sønderborg Yacht-Club har den glæde, at kunne invitere handi-
cappede sejlere til at være en del af  
Sønderborg Havns 2007 Maritime Kultur Festival gennem deltagel-
se i en uformel regatta i perioden 30. august til 2. september 
2007. Både der vil kunne deltage er 2.4m R Norlin og 2.4m R Ol-
sen. Regattaen er i sit setup specielt rettet mod begyndere og let-
tere øvede.  

Den organiserende myndighed er Afdelingen for Handicapsejlads i 
Sønderborg Yacht-Club.  

Regattaområdet vil være Sønderborg Yacht-Club og banerne vil 
ligge på Sønderborg Bugt ikke længere væk end 2 sømil fra Søn-
derborg Yacht-Club.  

Sønderborg Bugt er karakteriseret ved at være forholdsvis bølge-
beskyttet ved de fleste vindretninger. Tidevandseffekter er små, 
og strømstyrker større end 1 knob observeres relativt sjældent. 
De generelle vindforhold i august måned er sædvanligvis dikteret 
af høj- og lavtryks passager. Det er normalt muligt for baneleder-
ne, at lægge baner, så landeffekter er minimale.  

Nogle statistiske tal for forholdende på Sønderborg Bugt:   

Vindretninger, frekvens i % for August 2006         

Stille N NØ Ø SØ S SV V NV 
1 8 6 7 9 8 19 25 17    

9. juni 2007  

Sønderborg Yacht- Club. 
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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. 

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 stofmærke 
i guld til busseronnen, 
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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