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Bestyrelse 

    

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

Thurø 6221 88 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 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 Jan Frandsen Askevænget 6 
jan.frandsen@newmail.dk 

Thurø          
62206686 

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 

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

Oktober  

Årsmøde i handikapudvalget d. 3. oktober i Egely  

Pigernes årsmøde d. 5. oktober 07 kl. 18:00/18:30 i Egely  

Bådoptagning: Er i år lørdag d. 13. oktober  

Afriggerfest i Egely d. 20. oktober (Se indbydelsen side 9)  

Optimisternes årsmøde d. 25. oktober 07 i Egely  

November  

Aktivitetsudvalgets årsmøde tirsdag d. 20. 11. kl. 19:00  

Møde i Broudvalget onsdag d. 21. 11. kl. 19:00 i Egely  

Møde i Bladudvalget d. 28.11.07 kl.19:00 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  26. oktober

 

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

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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Så går sommeren på hæld, nu kan vi se 
frem til at få bådene på land og så kom-
mer de lange vinteraftener, hvor man kan 
sidde og tænke tilbage på den sommer 
der gik, hvor vejret ikke altid ville det vi 
gerne ville, men alligevel syntes jeg der 
var mange gode oplevelser, bland andet 
har vi afholdt Danmarksmesterskab for 
Albin Express, der var mange frivillige 
hjælpere så alle var super godt tilfredse, 
økonomimæssigt gik det vist ca. lige op, 
så en stor tak skal lyde til alle som gjor-
de det muligt.   

Der var også danmarksmesterskab for 806 og L23 i Faaborg, 
jeg var der henne vejret var godt, men der blæste en hård 
vind fredag ca.10-15 sek. og lørdag ca. 12-18 sek. så der var 
virkelig "knald på". Vi havde flere deltagere med og også nogle 
helt oppe på sejers skamlen.   

Jeg har også deltaget en eftermiddag sammen med handicap-
sejlerne, det var spændende, det blæste meget så vi tog en 
tur i "Gambøt", vi sejlede en tur til Troense og alle var meget 
tilfredse, bare at kunne komme ud at sejle. Det er bare synd 
at vi har så dårlige forhold, jeg håber vi kan og vil gøre lidt 
mere for dem. De er så taknemlige for lidt når de skal løftes 
om bord i en af bådene, så har de en gammel stol ude fra sy-
gehuset som står dårligt fast, de har ikke noget sted at sidde 
på når de venter eller skal have tøj på. Jeg vil forelægge be-
styrelsen denne lille opgave, der kan også nemt bruges nogle 
flere hjælpere.     

Bjarne O. Skov   

formand  

Bjarne O. Skov 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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Årsmøde  pigerne   

Pigernes årsmøde afholdes i år den 5. oktober 2007 kl. 
18.00/18.30 i klubhuset.  

Alle pigesejlere bør booke kalenderen til både årsmøde og  
efterfølgende hyggeligt samvær med spisning som afslutning  
på sæsonen. Indbydelse til pigerne omdeles særskilt ved en af 
de nærmeste sejladsonsdage .          

Årets gang for pigesejlerne  

Kalenderen siger 28. august 2007. Snart har vi altså september 
og den sidste sejlmåned i pigesejlerregi er dermed nået.  

Vi har jo lystigt fornøjet os på Lunkebugten  faktisk har vi slet 
ikke været i Svendborg sund i år  ikke endnu i hvert fald, men 
vi når det nok den sidste sejlaften, hvor vi har lys gennem 
Svendborg Sund

  

Lunkebugten er jo også et godt sted at sejle  og vi har gjort 
det flittigt  hver onsdag siden 2. maj har vi været på vandet. 
Det har været skønt og det er dejligt, at så mange piger troligt 
møder op onsdag efter onsdag.  

Der er liv og glade dage i Gambøt, når ca. 80 kvinder stævner 
ud og senere kommer glade og fornøjede ind igen for at nyde 
den medbragte proviant  og (måske) et enkelt glas rødvin. 
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Men nu er det jo ikke sejlads på Lunkebugten det hele. I marts 
måned havde vi et festligt og meget spændende foredrag af 
Mette Holme. Mette fortalte meget levende om hendes og Jør-
gens oplevelser i deres livs orlov (vil jeg tro). De rev simpelt-
hen et år ud af kalenderen og tog ud at sejle. De sejlede både 
på Stillehavet, Atlanterhavet og i Caribien. Ja de endte så-
mænd med at købe egen båd i Caribien. Det må man da ha, 
når man nu har prøvet at sejle med på et par andre både.  
Den sidste medtur  den over Atlanten  så afgjort mere suc-
cesfuldt end den første, som endte med en afmønstring og æn-
dring af planerne. På den måde fik de så set lidt af Australiens 
land også. Alt i alt et meget spændende og begivenhedsrigt år 

 og en rigtig god aften med drømmemuligheder for alle de pi-
gesejlere, der var mødt op til vintermødet. Dejligt med sådan 
lidt eksotisk en vinterkold danmarksdag.  

Som nævnt andet sted i bladet har vi netop deltaget med 9 
Thurøbåde i Hyæneræset, som vi jo også arrangerede. Hvordan 
Hyæneræset fremadrettet skal afvikles må vist drøftes nærme-
re, idet der kun var en båd med fra en anden sejlklub. Det er jo 
faktisk en sejlads for hele Fynskredsen og da i hvert fald for 
alle Svendborg Sundklubberne, men deltagerne er altså stort 
set kun fra Thurø. Nå, men foreløbig lægger vi op til at Hyæne-
ræset afvikles af os igen i 2008, idet Thurø pigesejlere til næ-
ste år kan fejre 25 års jubilæum, og så synes vi det er passen-
de at afvikle en kvindekapsejlads samtidig.  

I kan derfor godt allerede nu sætte kryds i kalenderen den 21. 
juni 2008  for det bliver der det sker.  

Sæsonen lakker mod enden, så jeg vil lige minde om Pigernes 
årsmøde den 5. oktober 2007, men inden vi når så langt har vi 
endnu 5 onsdage på vandet. Vi håber på godt vejr og passende 
vind  så skal vi såmænd ikke forlange mere.  

Med pigesesejlerhilsen  

Janice L. Frænde. 
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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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Bådoptagning:   

Er i år lørdag den 13. oktober 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god 
tid. Vi hjælper som sædvanlig hinanden. Plan for placering af 
både på pladsen bliver ophængt i havnehuset.  

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest søndag den30. september, 
men måske er der plads før. Husk at masterne skal hænges  
op under  hylderne inden der fyldes op på hylden under, så er 
det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis 
forbeholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved 
klubbens broer.    

Husk alle master skal mærkes 

 

med navn og telefonnummer.

   

Søsætning: 
Det sker lørdag den 12. april  2007. Og masterne skal være ud 
af masteskuret senest lørdag den 19. april 2007.    

                                                                                 Broudvalget  
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Lille klub glad for stort fremmøde   

1-2 september var Thurø Sejlklub arrangør af Sydbank Cup. 
Læs her om en stor succes i en lille klub. 
Først en STOR tak til alle jer 100 sejlere som kom til Thurø og 
var med til at skabe en vellykket weekend. I skal vide, at det 
betyder rigtig meget, for de lokale sejlere, forældregruppen og 
sponsorer. 
De erfarne personer som i mange år har taget slæbet i klubben 
var i år skiftet ud med nye personer  flere uden sejlererfaring. 
En stor og uoverskuelig opgave lå foran det nye hold af foræl-
dre.  
Vi havde valgt også at gøre en indsats for at sikre økonomien i 
arrangementet. Dette indebar, at optimistforældre hele ugen 
havde bagt pizza, pølsehorn, boller og kage som blev solgt i 
det opstillede telt. Samtidig var der gjort meget for at skaffe 
sponsorpræmier. Ud over placeringspræmier kunne 60 ud af de 
100 sejlere kunne gå hjem med en lodtrækningspræmie.  
Det store fremmøde tilskriver vi ikke mindst artiklen på OCD s 
hjemmeside  det gav skub i tilmeldingerne. 
Thurø Sejlklub er glade for den imødekommenhed og store 
hjælp som andre klubber viste da formanden rakte hånden ud 
og bad disse om hjælp  stævnet var nemlig i år også rangliste 
stævne for Zoom 8 joller, hvilket krævede endnu flere frivillige.  
På den sportslige front kan nævnes, at en række af de dygtig-
ste sejlere fra hele Danmark også havde fundet vej til Thurø. 
De rutinerede sejlerfamilier, herunder bl.a. familien Kold og fa-
milien Tobiasen, ryddede næsten præmiebordet, men de lokale 
sejlere klarede sig også meget flot i de stærke felter.  
Vi håber andre kan bruge de erfaringer som vi her videregiver. 
Succesen tilskriver vi en kombination af planlægning, hårdt ar-
bejde, stor hjælp og velvilje fra rutinerede folk i optimist-
kredse, ikke mindst OCDs bestyrelse samt en særdeles positiv 
indstilling fra sejlere og forældre. Vi glæder os til at se jer  og 
gerne mange flere  næste år.  

Jan Frandsen 
Formand for Thurø Sejlklub  
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Billede 1:  
Over 100 sejlere fandt vej til 
Thurø  og der var rigelig 
med vind, især om søndagen    

Billede 2:  
Blandt de yngste sejlere 
var flere lokale med helt 
fremme  det lover godt 
for  fremtiden   

Billede 3:  
Dansk Sejlunions blå kara-
vane var populær ikke 
mindst blandt de yngste sejl   

Billede 4:  
Da vi kom til opvask og ren-
gøring var der flere forældre 
som lige pludselig skulle ud 
og sejle... 
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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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Hyæneræs 2007  

Atter en gang har pigerne i Fynskredsen været  
på vandet og dyste. Meget arbejde er lagt i at få  
et sådant arrangement stillet på benene.  

Først er der alle sponsorer, vi skal ud at kontakte for tilsagn omkring præmier 
til alle vore piger.  Sejladsbestemmelser skal gennemgås. Indbydelse og til-
melding laves og sendes ud til sejlklubberne i Fynskredsen. Næst skal der ses 
på hjælpere omkring den praktiske del af afviklingen af sejladsen.  

Mange mails ryger frem og tilbage i systemet før alt dette er på plads.  

Niels Otte har været en utrolig støtte omkring arrangementet. Han siger hvad 
der skal til, og efterfølgende er det vores opgave at få hjælpere på plads efter 
dette. Her med dette skal der lyde en stor tak til Niels Otto samt til de hjælpe-
re, der i øvrigt var med til at gøre dagen let for os i bådene. En speciel tak til 
Keld der troligt år efter år lægger Mitte til rådighed for os, både på vore ons-
dagssejladser og også her på Hyæneræset.  

Dagen oprinder og nu går det bare løs. 
Skippermøde afholdes og Finn, der trådte 
ind ved Niels Ottos fravær,  fortæller lidt 
om dagens vejr og vind set fra vejrprofe-
ternes side. Og så er der ellers ud i bådene 
i et forrygende godt vejr.     

Banen kridtes op og pigerne i deres både ligger 
på spring til de store dyster på Lunkebugten.  Bå-
dene er bemandet med aktive piger, der dog må 
have en mand ombord, blot han ikke aktivt delta-
ger i sejladsen.   

Floras definition på hvad en mand må:  
Servicere 

 

Billede fra pladsen 

 



16 Thurø Sejlklub 

Nu dystes der efter alle kunstens regler.  Der strammes ind, der slækkes af, 
spilere sættes med mere eller mindre succes.  Strutstagsstrammer er på plads, 
og der kæmpes virkelig bravt i alle bådene. Dommere og linie- samt mærke-
både er på plads for at se, om alt går rigtigt til.    

En simpelthen herlig dag på vandet  Nu er det blot om at få tallene lagt rigtigt 
ind. Karen er på plads ved PC en og dommernes tal er ufejlbarlige. 
En resultatliste er på plads. Heldigvis blev der ikke brug for vores protestko-
mite. Alt var forløbet uden nogle protester. Alt i alt en herlig dag.  

Aftenen oprinder med festlige piger, 
der nu er i en helt anden mundering. 
Aftenen tilsmiles af en helt fantastisk 
regnbue ned over Thurøbund  

Vore mandlige hjælpere, samt de af 
vore mænd, der har lyst til at deltage i 
aftenen festmiddag , må forbavses  
over den megen og det til tider ret høje 
støjniveau i Egely, men mange dejlige 
oplevelser skal tales igennem.  

Nu skal dagen s vindere offentliggøres og  
spændingen stiger.  Løbene blev vundet af:   

Lisa og hendes besætning i Moses   

Ulla og hendes besætning vandt i Solingerne  

Lene og hendes besætning i Flora og i dette løb 
Var der også en 2. Plads til Hanne og hendes 
Besætning i Baryl       

Årets Hyænepokalvinder og samtidig også   
kredsmesterskabsvinder:       

Mange præmier var sponsoreret fra mange af  byens handlende. Så her var 
gevinster til mange.  

 

                  

 Besætningen på Moses 
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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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Lykken gudinde Lærke,  var med på sin Hyæneræs 
for første gang for 10 år siden.  Her var hun ledsaget 
af sin far, Kim. Det var det år hvor Baryl og Liberte 
kom i clinch med hinanden.  Lærke var her vidne til 
sit første sammenstød mellem Hyæner på sundet.  
Mellem sejladserne blev hun ammet af sin mor.   
Lærke fik lov at trække lod mellem de deltagende 
piger om de resterende præmier. Her var rigtig man-
ge flotte præmier.  
Sluttelig  var der en præmie til alle skipperne, som 

troligt lægger deres både til i denne herlige sejlads, hvor piger dyster mod 
piger på deres helt egne præmisse             

Med dette sidste billede siger vi tak til alle der har gjort det muligt igen i år  
at afvikle årets Hyæneræs og sidst men ikke mindst tak til vore Sponsorer:  

Matas, Guldsmed Lauritsen, Sejlerbutikken,  
Anja Winther, Den Røde tråd,  Rauff & Møldrup, Krull, 

Ostespecialisten, Havnens Fiskeriartikler, Nature Wear,  
Lissen Brandt, Inger Trend, Catz, Gittes Hair,  

De Fire Årstider, Blomsterbutikken,  
Det grønne Hjørne, Missya og Blixen.  

Under middagen blev der spurgt om næste års Hyæneræs. Efter tur er det 
SAS, der har dette arrangement, men samtidig har pigerne i TSK også 25 års 
Jubilæum. En foreløbig ide er at forbinde disse 2 ting med hinanden. Hvis 
dette falder i hak, vil datoen være 21-6-08 og med TSK som arrangør, men 
herom senere.  

Med Pigesejlerhilsen og på forhåbentlig gensyn Ingeborg fra Liberte
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Grillaften

  

Den 22. juni havde broudvalget inviteret til grillaften i Gambøt. 
Der var mødt ca. 30 personer op, unge som lidt ældre.  
Vi havde det rigtig hyggeligt. Vejret var med os, og der var  
godt gang i grilleriet.  

Der var trykt sanghæfter, så 
der blevet sunget lystigt, og 
varmet op til Skt. Hans dagen 
efter.  

Nogle dejlige timer i smukke 
rammer og hyggeligt samvær 
med dem der var mødt op. 
Måske det kan blive en årlig  
tilbagevendende begivenhed.  
Vi nød den gode aften.   

Med hilsen fra  
Cille, Anders,  

Heine og Marianne  
fra "EJA"      



20 Thurø Sejlklub 

Hyæneræs 2007  

Lørdag den 25. august 2007. Dato for det årlige hyæneræs. En kapsejlads arran-
geret på skift af Svendborg sunds sejlklubber og kun for kvinder. Eller som sagt 
 en mand om bord er tilladt, men han må kun komme med gode råd og sørge 

for forplejningen. Han må ikke hjælpe til med noget vedr. sejladsen.  

I år var det os  Thurøs pigeafdeling  der havde æren af at arrangere ræset. Og 
vi havde heldet med os  alle mændene som ikke skulle sejle sagde ja til at hjæl-
pe os. Vi skulle jo både have dommere, bemandede følgebåde samt en protestko-
mite om nødvendigt. 10 herrehjælpere fik vi. Stor tak til alle jer, der dermed 
gjorde hyæneræset muligt.  

Vi var derefter meget spændt på tilmeldingen. Hvor mange ville deltage? 10 bå-
de blev det til, hvilket faktisk er rimeligt ok. Desværre var der kun en fremmed 
båd, der gjorde os thurinske hyæner selskab. Baryl fra Nyborg deltog sammen 
med 9 hjemmevante thurinske både, heraf 3 solinger. Ærgerligt at ingen fra de 
andre sundklubber havde lyst til at deltage. De gik glip af en dejlig dag.  

Selve dagen var lidt grå med en jævn til frisk vind men tør. Vi startede med 
skippermøde kl. 8.30, hvor alle fik svar på eventuelle spørgsmål. Derefter gik vi 
på vandet og gjorde klar til sejlads. Først to korte sejladser, så en frokost og der-
efter en distancesejlads fra Gambøtbroen til Thurø rev og Valdemar Slot. Det 
sidste vidste vi traditionen tro ikke før vi læste tallene på dommerbåden.  

Alle tre sejladser blev afviklet uden sammenstød eller andre uheld eller protester 
af nogen slags  selvom nogen af besætningerne på solingerne havde ekstra 
travlt med at få grejet til at holde .. og andre fandt, at de godt lige kunne have 
sagt, at det kun var en meget kort pause mellem de to første sejladser.  Nå men 
så må vi lære det må vi ..  

Vinden var som sagt frisk og det gik rask derudaf med spilersætning eller stage-
de forsejl, så der var nok at se til og bruge kræfter på. Det så ud til at hyænerne 
havde styr på det! De ræsede af sted og stod mærkerne op på bedste vis. Der var 
for det meste plads til sejladsen, men selvfølgelig var der tæt løb ved mærkerun-
dingerne og især på slørsejladsen kunne man godt lige have brug for at huske, 
hvad vi lige havde lært af Meyer og co. om onsdagen  skal vi nu blive liggende 
i dårlig bagluft eller sku vi lige prøve at søge ud i det fri.  

Vi gjorde vist alle, hvad vi kunne for at sejle optimalt  i hvert fald blev mange 
ting drøftet og vendt på vores båd og lidt havde vi da lært  i hvert fald prøvede 
vi på at holde fart i båden til de starter, vi havde styr på! 
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Ved 15 tiden var sidste sejlads afviklet og de spændende resultater kunne indta-
stes og gøres klar til aftenens præmieuddeling.  

I festen om aftenen deltog 46 i alt  her var både hyæner med påhæng og hjæl-
perne velkomne. Det var en rigtig hyggelig aften med masser af flotte sponsor-
præmier som behørigt blev uddelt til 1. og 2. præmierne samt lidt pudsige startsi-
tuationer og lodtrækningsgevinster. Derudover var der jo selve Hyænesmykker-
ne,  som heldigvis blev i Thurø regi  Besætningen på  Moses, klarede sig bedst 
af alle og sejlede sig sikkert til denne præmie. Ligeledes gik kredspokalen til Mo-
ses, godt den også kom til Thurø efter et år i Nyborg.  

STORT TILLYKKE TIL MOSES PIGER.  

Hyæneræset 2007 blev en rigtig dejlig dag og oplevelse for dem der deltog. Jeg 
fornemmede på aftenens feststemning at flere nærmest var helt høje af sejlad-
sen. Der blev snakket rigtig meget og der var mange episoder, som lige skulle 
vendes og drøftes. Det er jo rigtig dejligt at opleve sådan en sund rus. Jeg tror 
også at mange af os kunne mærke kroppens muskler og en vis ømhed dagen efter 

 det var jo 6½ times intens sejlads i frisk vind  trods pause og frokost. Ja netop 
 en dejlig dag.  

Sluttelig vil jeg takke pigebestyrelsen for det store arbejde med at arrangere det 
hele.  ikke mindst arbejdet med at skaffe sponsorpræmier  som altså var rigtig 
flotte. Mange tak til alle sponsorerne. Vi er meget glade for den flotte opbakning, 
sponsorerne har givet os med de fine sponsorpræmier. Andet sted i bladet er opli-
stet alle sponsorerne  Endnu en gang tak for præmierne  og også en tak til alle 
deltagere og hjælpere for en dejlig dag.  

Janice L. Frænde 
Pigesejlerformand 
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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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Lykken 
gudinde 
Lærke,  

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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Conny Huusfeldt  

Anita Olsen  

Mona Urup  

Anne Marie Dige  

Susanne Laugesen  

Elly Nissen Petersen  

Jette Pedersen  

Camilla Kolmos  

Tine Gøttsche  

Anni Steenbeck Larsen  

Helle Heckmann  

Susanne Birch  

Mads Bo Raunholt Madsen  

Christina Møller Petersen 
Michael Fischer Andreasen  

Claus Tovgaard  

Morten Birk Christensen  

Jens Byrdal 
Tina Møller Byrdal 

Mette Møller Byrdal 
Christian Møller Byrdal 

Pernille Andersen  

Jette Knudsen  

Morten Lindø  

Kristian Heide  

Kjartan Jørgensen  

Kresten Brejndal  

Nicklas Boserup  

Jan Sørensen 
Diana Sørensen 
Peter Sørensen 
Alisa Sørensen 
Nina Sørensen  

Finn Hybel  

Jan T. Christiansen 
Sofie T. Christiansen 
Ida T. Christiansen  

Claus Nicolajsen  

Liv Dyrhauge Klargaard  

Erling Brandt Kjeldsen 
Anna Dorthe Kjeldsen 

Marianne Brandt Kjeldsen 
Mikkel Brandt Kjeldsen 

Morten Andersen 

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 
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- og de lukkede leddet ! 
En lille Ø-havsberetning  

fra "pigebåden", Fandango 
først fra start og sidst i mål.  

Det er en herlig tradition at deltage i sejlklubbens kapsejlads-
mæssige "flagskib", Øhavet rundt - 46 sømil med afvekslende 
sejlads i Danmarks nok skønneste sejlfarvand. 
Fandango har med skipper Bodil troligt deltaget år efter år - 
endnu ikke som bedst placerede båd; men det forringer jo ikke 
nødvendigvis turen.  

"Piger og piger" - besætningen består af 3 flergangs-
bedstemødre med masser af år (og ballast) på bagen. Vigtigste 
forberedelse er naturligvis proviantering og ekvipering. Så må-
ske ligger en Folkebåd lidt tungt, når alt er på plads.  

I år var vejret med. Lidt regnfuldt fredag aften, hvor vi kunne 
nyde fælles grill-spisning i telt med musik og stemning. Men på 
dagen var det uovertruffet - sol og vind - nok! 
Starten var måske lidt forsigtig. En efterfølgende kommentar: 
"behøver I at starte et helt minut efter?". Nåh, ja - så sker der i 
hvert fald ingen ulykker - og både turen og dagen ligger jo for-
an os.  

Konkurrenterne - 3 mandsfyldte Folkebåde - havde desværre 
lidt travlt. Og måske var taktikken med at vælge en vindbyge 
under land ikke den helt rigtige. I hvert fald var ingen galante 
nok til at vente på "besserne".  

Båden er måske heller ikke helt i trim - ligger sådan ligesom lidt 
tungt, går ikke rigtig fart. Vel gennem Svendborgsundbroen - 
stadig med næsten hele feltet bag os - kredsede samtalen om 
fokken, var den nu rigtigt skødet? En observerende, ikke delta-
gende, medsejler, som var ude for at beskue "ræset", kunne 
berette, at det var den.  
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Vi kunne faktisk også følge 2  L23'ere, så helt galt kunne det 
vel ikke være?  

Skarø blev passeret. Avernakø - hvor lang er det egentlig, 
den er? - rundet. Og så slæk i skøderne - og derefter en kon-
statering af, at det storsejl, det står da helt forkert! - for at 
sige det pænt! - med knæk ved hver sejlpind og blafrende 
lig. Bodil, hvordan f....vender de sejlpinde? Vel hjemkommet 
kunne det konstateres, at det havde været bedre, om det var 
omvendt. Men sådan er der jo så meget.  

Men det blev den lange "løber" - syd om Strynø, forbi Rudkø-
bing, under broen og helt ud til anduvningen ( i modstrøm!!!) 
- ikke ringere af. Og på vej over Lunken gik solen ned, og vi 
kunne nyde det pragtfulde syn af de sidste konkurrenter for-
an os det sidste stykke til mål. Bemærkningen "godt gået, 
piger" fra én af L23'erne lunede helt ærligt også lidt.  

Om vi var med til præmieoverrækkelse søndag? Ja, selvfølge-
lig! Der var så mange gode sejlere at klappe ad og som sæd-
vanlig en rigtig hyggelig stemning som afslutning. Om vi fik 
præmie? Ja, da - et vækkeur til skipper!!!  

Og vi kommer igen næste år! - og så længe stærke kræfter i 
klubben gør det store arbejde at arrangere denne dejlige sej-
lads.   

De bedste hilsener  og tak fra 
gæste-gast,  Lisa    
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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. 



 
31 Thurø Sejlklub 



32 Thurø Sejlklub 

Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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