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En forrygende  
afriggerfest,  

et virkelig fint  
arrangement. 

Maden var god, 
stemningen i top. 

Afriggerfest 
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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 
Miss.thilde@thuroemail.dk 

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 Christensen Solsortvej 13 
Janchristensen@live.dk 

Thurø 6220 7305 

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 Tomas Kristensen Rolf Krakesvej 4 
Info@baadsyn.dk 

Thurø 20201855 

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   

November  

      Tirsdag den 20. 11. Kl. - 19:00 Årsmøde i Aktivitetsudvalget 

       Møde i Broudvalget onsdag den 21. 11.-  kl. 19 i Egely. 

       Møde i Bladudvalget d. 28. 11. -  kl. 19:00 

     

 December  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  17. december

 

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 er de fleste både kommet på land en sæson 
er slidt op, nu er det tiden hvor der skal findes 
på andre aktiviteter. Året for os i vores båd TINE 
har vi fået sejlet en del ca. 900 sømil.  så lidt er 
det alligevel blevet til, selv om vi da godt kunne 
ønske at vi kunne havde fået sejlet noget mere, 
men det ville vejret ikke dette kan i nok alle nik-
ke genkende på, Jeg kan ikke mindes en sæson 
hvor vi har sejlet i så meget blæsevejr som i år 
ikke mindst kan jeg huske vores tur hjem fra 
Fåborg da vi havde været ude for at se Dan-
marks mesterskab i 806 og L23 vi loggede ca. 
10-12 på et forsejl alene.  Der har da også væ-
ret mange gode aftensejlads, så havde vi da og-
så haft fantastisk vejr til vores Albin Expras 
stævne, optimistjolle Sydbank/cup, Øhavet rundt var vind og vejr bare 
super og distance for aftensejlads afslutning. så vi har vel ikke nogen 
grund til klage Det er vel bare almindelig dansk sommer som vi måske 
skal vænne os til igen.    
Vi er nu så langt henne på året at alle vores udvalg afholder deres års-
møder, så er der noget du interessere dig for så mød op, møde datoer-
ne står på vores hjemmeside alle er velkomne. 
Jeg ved ikke om alle ved det men vi har søge om at få lov til at forlæn-
ge vores broer den har vi nu fået fra farvandsdirektoratet samt Svend-
borg Kommune så alle godkendelserne er i orden, det betyder at vi nu 
kan sætte udvidelsen i gang, vi får 9 nye store pladser ud af udvidel-
sen. Næste problem bliver nok hvordan skal det så betales vi har taget 
alle de lån vi har kunne få rentefrit i SIS og DIF til vores renovering af 
havnehus og nyt køkken i egely, så der skal en anden form for finansie-
ring til. Det kan godt blive spændende der tales også om at udskifte af 
alle vores broer så der bliver noget at se til, dette får vi også en pris på. 
Vi har afholdt møde med Svendborg Kommune vedrørende modernise-
ring af vores handicap faciliteter der er tale om en flise gang til en plads 
ved vandet nyt bænke sæt med markeds parasol mindre afstand mel-
lem brætterne i broen en ny kran andre pladser til mini tolvmeterne to 
til tre handicap, pladser i Gambøt samt modernisering af Gam-
bøt. Svendborg kommunes folk var meget positive så nu skal der bare 
findes nogle priser så kan der søges.  Vores borgmester har udtalt at 
han vil til gode se handicap venlige klubber. Vi er blevet udnævnt som 
handicap venlig klub af Dansk sejl Union, så jeg håber meget at de vil 
støtte vores renovering af vores handicap faciliteter de trænger meget 
hårdt.                                      Bjarne O. Skov            formand 

Bjarne O. Skov 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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Årsberetning fra optimisterne  

Endnu en god og begivenhedsrig sæson i Thurø Sejlklub er slut.  

Det har for nogle været en lang sæson. A+B sejlerne har trænet det meste af vinte-
ren i weekender med Magnus Kædsø som engageret træner. Vi var glade for at 
kunne få Magnus til at træne sejlerne for børnene har tydeligvis set op til ham og 
accepteret hvad han siger fordi de ved godt, at Magnus vidste hvad det handlede 
om.  

Tidligt på året havde en lille håndfuld sejlere fundet vej til Gardasøen for at delta-
ge i træningslejr og stævne. Jeg tør roligt sige, at det var en stor oplevelse for dis-
se sejlere og jeg har hørt flere af dem snakke om næste års Garda lejr i lang tid. 
Jeg kan kun opfordre forældre og børn til at prøve denne tur.  

Trænerkabalen var også i år en stor udfordring. Kabalen gik kun op med uvurder-
lig støtte fra de forældre der er sejlkyndige. Jeg vil derfor gerne takke  

  -  Magnus Kældsø 
  -  Tomas Valling som trænede rekrutter 
  -  Jens Mørch som trænede C-sejlere 
  -  Jeanine Olrik der hjalp med C sejlere 
  -  Jacob Bendixen der også hjalp med C sejlere 
  -  Erich Kældsø for at hjælpe når Magnus var forhindret  

Efter introduktionsmøde den 12. april kom flere nye sejlere til. Som så ofte tidli-
gere falder der dog en del fra hen over vinteren så knap så mange sejlere som sid-
ste år startede på den nye sæson i starten af maj.  

Første del af sæsonen bød på mange træningsaftener med meget vind. En del af de 
nye rekrutter var ved at blive utålmodige for de var kommet for at sejle optimist. 
Det er dog en evig kunst for trænerne at vurdere hvornår det blæser for meget og 
vi mener stadig at det bedre at blive inde en gang for meget en skræmme nogle 
helt nye sejlere fra vid og sans.  

Flere af optimisterne har også i år deltaget i Fynskredsens stævner rundt omkring 
på fyn. 4 nyoprykkede A-sejlere deltog foruden disse stævner også i udtagelses-
sejladserne til EM, VM og NM. De klarede sig alle flot men som nyoprykkede A-
sejlere var der for langt til en billet til landsholdet. 
For de sejlere der ikke har prøvet at være med til stævner kan jeg kun sige prøv 
det . For det første giver det meget sportsligt at prøve at sejle i andre farvande 
end Thurøbund og for det andet giver det kæmpe sammenhold med de andre sej-
lere der er med. Der er stævner for alle niveauer  også tæt på Thurø. 
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I September måned afholdte vi traditionen tro Sydbank Cup eller TSK Cup som 
det tidligere hed. Vi havde i år fået en forespørgsel om vi ville åbne stævnet som 
ranglistestævne for Zoom 8 joller. Det valgte vi at sige ja til og selvom det betød 
mere arbejder og mere planlægning viste det sig at være en god idé. 
Der var næsten 30 Zoom joller tilmeldt og mange af disse sejlere havde søskende 
som sejlede optimist. Alt i alt betød dette en rekordstor deltagelse på i alt 105 sej-
lere. 
Jeg vil gerne endnu en gang takke alle de frivillige hjælpere som brugte week-
enden til at hjælpe med til at gøre stævnet til en god oplevelse. Jeg har fået mange 
meget positive tilbagemeldinger fra sejlere fra hele landet og mange af disse har 
allerede lovet at komme igen til næste år.  

Også økonomisk var stævnet en stor succes, idet det gav et historisk stort over-
skud.  

Når vi nu er ved de kedelige tal vil jeg også bringe en tak til Trygfonden som med 
deres støtte muliggjorde købet af endnu en gummibåd.  

Jeg vil også nævne vores benzinkort ordning med OK Benzin. Ordningen betyder 
at optimistafdelingen får 150 kr. for hvert nyt kort der sælges på ordningen og 
derudover modtager vi 5 øre pr. liter benzin der sælges på kortet. Pengene kom-
mer ikke af sig selv. Kortene sælges forskellige week-ender på OK tanken v/Fakta 
på Nyborgvej. 
Jeg vil godt slå et slag for denne ordning og appellere nogle af jer til at melde jer 
til at hjælpe på tanken den 23. november. Se mere på hjemmesiden eller kom og 
spørg os.  

Med os i aften er også Jan Kristensen som repræsentant for ungdomsafdelingen. 
ER der nogle af jer sejlere der synes optimistjollen er blevet for lille eller for ke-
delig så tag en snak med Jan og hør hvad ungdomsafdelingen kan tilbyde jer. Det-
te gælder også hvis i kender unge mennesker der kunne have lyst til at sejle.  

En velfungerende optimistafdeling er kun mulig hvis der er folk som hjælper. Jeg 
vil godt opfordre jer til at melde jer til forældrebestyrelsen og sikre at Thurø også 
fremover har en optimistafdeling som er både sjov og lærerig for børnene at kom-
me i. 
For mit eget vedkommende blev sæsonen sidste sæson i bestyrelsen. Jeg har valgt 
at trække mig ud af forældrebestyrelsen og håber at andre er parate til at tage 
over. Interesserede kan melde sig senere.  

Jan Frandsen 
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Årsberetning 2007 -  pigesejlerne  

Ja, så er der igen gået et år. En sejlsæson er endnu en gang afsluttet og 
vi kan gå vinteren i møde med en forhåbentlig stor kuffert af gode og 
dejlige sejloplevelser  også selvom vejret ikke har været det bedste i 
år.  

Dette er mit andet år som pigesejlerformand, og der er ingenting, der er 
ren rutine. Jeg har endnu en gang været rigtig godt hjulpet af min akti-
ve og velvillige bestyrelse, som aldrig er bange for at give en hånd med. 
En stor tak til jer for jeres indsats.   

Og indsatsen, hvad har den så bestået i?  

Ja først og fremmest havde vi jo et vintermøde, hvor Mette Holme var 
så venlig at stille op og fortælle om hende og Jørgens fantastiske ople-
velser i deres livs orlov. De rev simpelthen et år ud af kalenderen og tog 
ud at sejle. De sejlede - som I ved - både på Stillehavet, Atlanterhavet 
og i Caribien. Alt i alt et meget spændende og begivenhedsrigt år  og 
en rigtig god aften med drømmemuligheder for alle de pigesejlere, der 
var mødt op til vintermødet. Det var dejligt med sådan lidt eksotisk en 
vinterkold danmarksdag.  

Så var der planlægningen af årets program, indsamling af tilmeldinger 
og fordeling på bådene. 
Det går der jo lige noget tid med  at få sammensat et program, der 
rummer lidt af hvert samt få fordelt alle 80 piger på de forhåndenværen-
de både. Det lykkedes heldigvis igen i år. Godt hjulpet af 4 nye både. 
Dejligt!  

Dernæst skal det hele jo forløbe onsdag efter onsdag - og lige som vi er 
blevet dus med det hele igen, skal vi allerede til at stoppe. Det føles som 
var det i forgårs, vi startede sæsonen. Det må være fordi det er sjovt, at 
det føles så kort. Faktisk er pigerne de første både på vandet i klubregi 
 i hvert fald starter vi før mandagssejladserne, men optimisterne kan vi 

vist ikke måle os med  nogle af dem sejler jo hele vinteren. Det gør vi 
trods alt ikke, selvom vi altså har hele 17 uger på vandet  9 om foråret 
og 8 om efteråret.  

Sæsonen 2007 har traditionen tro budt på mange gode timer  dels med 
lær båd og besætning at kende, kapsejladser  2 gange Meyer & co. 
kurser samt diverse opgavesejladser. Desværre måtte vi også aflyse en 
sejlads i juni grundet voldsomt stormvejr. Det var faktisk den sidste før 
sommerferien, så der røg lidt af hyggen og samværet, idet det kun  
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HP  MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmannsvej 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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var 3 4 både der mødte op til det reviderede program.  

Jeg vil her benytte lejligheden til endnu en gang at takke Meyer og Co. 
for 2 formidable onsdage! De stiller troligt op og følger os tæt både i 
Thurøbund og på Lunkebugten. Håber vi lave noget tilsvarende i 2008, 
måske med lidt revision af aftenens program, så vi ikke har både start 
undervisning og en rigtig kapsejlads. Sidste onsdag var noget presset, 
synes jeg. Så lidt her til evalueringen af sæsonen.  

Langt de fleste onsdagssejladser forløber heldigvis uden protestsituatio-
ner, sammenstød eller andre ikke så gode situationer. Handicapsejlad-
sen var en undtagelse. Her var en situation som medførte et sammen-
stød med en ankerligger. Heldigvis kom ingen personer noget til og for-
sikringen klarer betalingen af den materielle skade, men situation får 
mig til at tænke, at vi skal sætte mere fokus på at få samlet op på afte-
nens sejlads. Lige høre om nogen har været i en situation, som man 
godt vil have drøftet og vendt, også så alle kan lære af den. Det skete 
ikke i den pågældende situation, hvilket nok kunne have været godt 

 

så det må vi forsøge at samle op på anden vis. Og nu skal en lidt dårlig 
oplevelse jo ikke ødelægge noget, der ellers er godt.   

Der er liv og glade dage i Gambøt, når ca. 80 kvinder stævner ud og se-
nere kommer glade og fornøjede ind igen for at nyde den medbragte 
proviant  og et enkelt glas rødvin. Statistikken viser 18 både og i for-
årssæsonen er alle 18 både næsten på vandet hver onsdag, hvorimod 
det i eftersommer sæsonen traditionelt er lidt færre. I år har mellem 12-
18 både været at skue med pigebesætninger ombord. Det er rigtig flot. 
Om årets program har været alsidigt nok, om hyggen skal vige lidt for 
opfølgning på aftenens sejlads eller andet skal ske  ja det håber jeg, at 
skipperne eller anden repræsentant fra båden vil komme og være med 
til at drøfte på skippermødet  som i år holdes tirsdag den 13. novem-
ber. Invitation følger.  

Pigerne har jo sædvanen tro gjort det i tilberedning og salg af salat og 
bøffer til Ø-havet rundt. Det var en velbesøgt bod som dog hurtigt fik 
udsolgt, men trods det og vist også regnvejr, var der gang i den. Det er 
en hyggelig aften og dejligt, at så mange piger møder op og hjælper til. 
Tak for det.  

Hyæneræset var jo vores i år. Vi havde æren af at arrangere det. Hel-
digvis fik vi 10 herrehjælpere så alle poster som dommere, bemandede 
følgebåde samt en protestkomite om nødvendigt blev besat. Stor tak til 
alle jer, der dermed gjorde hyæneræset muligt. 
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Derefter var vi meget spændte på tilmeldingen. Hvor mange ville delta-
ge? 10 både blev det til, hvilket faktisk er rimeligt ok.   

Desværre var der kun en fremmed båd, der gjorde os thurinske hyæ-
ner selskab. Baryl fra Nyborg deltog sammen med 9 hjemmevante thu-
rinske både, heraf 3 solinger. Ærgerligt at ingen fra de andre sundklub-
ber havde lyst til at deltage. De gik glip af en fantastisk dejlig dag.  

Tilbage står så hvordan Hyæneræset fremadrettet skal afvikles. 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. Det må drøftes, men foreløbig lægger vi op til at Hyæneræset 
afvikles af os igen i 2008, idet Thurø pigesejlere til næste år som be-
kendt kan fejre 25 års jubilæum. Det er selvfølgelig oplagt at afvikle en 
kvindekapsejlads samtidig. I kan derfor godt allerede nu sætte kryds i 
kalenderen den 21. juni 2008.  

Tilbage er nu kun at takke bestyrelsen, hjælperne og alle andre for en 
god sæson. Tak for hjælpen og indsatsen. Og til allersidst vil jeg sige 
tak til alle jer piger og mænd, der lægger båd til og som gør det muligt 
at have den største pigeafdeling i det sydfynske! Og naturligvis en 
STOR TAK til Kjeld og Bent som er vores uundværlige dommere ved 
kapsejladserne.  

  Tak for i år,  

  Janice  

   Pigesejlerformand. 
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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  

Bulb til 

Granada 31   

http://www.oerkeel.dk
http://www.oerkild.com
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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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Årsberetning for Bladudvalget  
til årsmødet den 28/11-07 kl.19:00  

Bladudvalget har i år implementeret en ny hjemmeside. Vi synes selv at det er 
gået godt og i hvert fald kan vi konstatere at siden 1. februar i år har der været 
41.188 besøg og 23.045 unike hit. Det sidste er en tælleform, hvor man kun bliver 
talt 1 gang om dagen, selv om man er inde flere gange. Men det giver et besøgstal 
på ca. 85 om dagen eller omkring 10-12 % af medlemsskaren. Vi vil stadig gerne 
gøre den endnu mere aktuel og det skal det nok blive. 
Økonomisk har det kostet lidt penge at lave hjemmesiden, men jeg mener, at det 
givet rigtig godt ud for klubbens kommunikation, og andres kendskab til vores 
store aktivitet m.v.  

Vi arbejder i øjeblikket med, at få etableret et trådløst net, der kan dække området 
ved Gambøt. Vi har kontakt til ØNet (Strynet). De har i forvejen dækket øerne 
ind, hvor vi tager på weekend tur, så at anvende ØNet er nærliggende. Hvis man 
har sin bærbare med på sejlads, er det muligt at gå på DMI til vejrudsigter m.v. og 
skulle man blæse inde på en ø, er det lige før at man bare kan koble sig op på ar-
bejdet og fortsætte derfra. Bestyrelsen har godkendt arrangementet.  

Bladet er kommet ud næsten som det plejer, bortset fra lidt forsinkelser ind imel-
lem. Det prøver vi til stadighed at stramme op på. Til tider er det svært at have 
stof nok til trykken og derfor er vi begyndt at sakse indlæg fra hjemmesiden. 
Det betyder også, at bladet måske har en lille drejning til mere at være et blad, 
hvor man kan holde sig opdateret, selvom man ikke er på Internettet.   

Så alt i alt er vi overgået til at blive mere on-line med aktuelle forhold på hjem-
mesiden og en stadig stigende, mere direkte kommunikation.  

I forbindelse med generalforsamlingen vil jeg trække mig som formand for blad-
udvalget, og det er derfor væsentligt, at der er nogen, der vil overtage jobbet, og 
som har lyst og ideer til at udvikle på bestående og nye koncepter for klubbens 
videre udvikling. Jeg har forespurgt Erling og Lise om de var interesseret i at 
overtage posten som formand, men de vil gerne lave blad, men vi ikke være for-
mand. Så det er nødvendigt med en ny formand, der vil få god opbakning fra Lise 
og Erling.  

Med venlig hilsen 
Den afgående formand 
John Runge 
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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 

info@havnens-marine-service.dk   -    www.havnens-marine-service.dk 

http://www.havnens-marine-service.dk
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En sejladsform i fremmarch  

I en tid hvor mange sejlklubber kæmper med at holde liv i de lange di-
stance kapsejladserne, lader det til at de små sejladser overlever og må-
ske er i fremgang. 
Således kan Thurø Sejlklub konstatere at den ugentlige mandagssejlads 
for diverse bådtyper år for år tiltrækker et stadig større antal både. 
Klubben har også et andet tilbud for medlemmerne som måske har levet 
en skygge tilværelse, men som nu lader til at vokse, nemlig den form for 
sejlads som vi har valgt at kalde Mini-fleet. 
Denne sejlads form opfandt vi, i alt beskedenhed, selv i solingudvalget 
tilbage i 2001. Vi har senere erfaret at andre sejlklubber har lavet noget 
lignende, bl.a. i Middelfart. 
Vi tænkte dengang, at der var et potientiale, nu hvor vi havde fået 4 brug-
te solinger. Her var en mulighed for klubbens medlemmer til at mødes en 
aften i ny og næ til flere korte kapsejladser i ens både med ens udstyr og 
med en følge båd som dømte på stedet, lige som i en fodboldkamp. 
Vi ville ikke lave matchrace, det skulle ikke være for indviklet og vi hav-
de jo 4 både. 
Vi valgte derfor at sejle med alle 4 på en gang og på korte baner hvor 
taktik og nærkamp var vigtigere end trim. Med få modifikationer valgte 
vi at sejle efter almindelige kapsejladsregler. 
For at man ikke skulle lede med lys og lygte efter gaster, valgte vi at be-
sætningen kun måtte være på 2 mand. Vi åbnede dog op for at junior sej-
lere kunne komme i mesterlærer ved at de kunne springe ombord som 
den 3 de mand. 
Konceptet lader til at holde. Et stadig stigende antal melder sig til det år-
lige klubmesterskab som vi nu har afholdt 7 år i træk. Sæsonens 5 øvrige 
mini-fleet arrangementer trak også flere mandskaber til i forhold til de 
senere år. 
Den 29. september mødtes 9 mandskaber til en fantastisk lørdag hvor vi 
gennemførte 12 sejladser på hver 20 minutters varighed. Med korte start-
procedure på 4 min. Bliv tiden ikke spildt. I mellem sejladserne byttede 
besætningerne både for at gøre konkurrencen jævnbyrdig. Ombord var 
det i høj grad et spørgsmål om at få samarbejdet mellem rorgængeren og 
gasten til at fungere i de mange nærkampe, starter, mærkerundinger, spi-
lersætninger og nedtagninger.  
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Vinden var jævn og senere svag fra øst. Vi kunne derfor ligge banen ud-
for Sejlklubbens broer og dette gjorde det muligt for eventuelle tilskuer at 
følge med i de mange tætte og spændende kampe. 
Bådene sejler tæt, men deltagerne er erfarende kapsejlere og reglerne 
overholdes, takket være dommerbåden, hvorfor berøringer næsten undgås 
og kollisioner ikke er set siden 2003. 
Efter 9 indledende sejladser i 2 grupper, mindst 4 til hver mandskab, kun-
ne vi finde 4 hold som havde kvalificeret sig til 3 finale sejladser. 
Efter 2 sejladser kunne de nye klubmestre udpeges, nemlig Claus Henrik-
sen og Jacob Holme. 
De har sejlet mandags sejladser i solingerne siden vi fik dem og efter nog-
le års pause i mini-fleet regi kom de så i år og fremviste en flot serie med 
i alt 5 første pladser ud af 7 sejladser. 
3 hold var á points inden den sidste sejlads. Det blev som flg.  

Nr. 2: Henrik Buchwald og Erik Garne 
Nr. 3: Jørgen Holme og Henrik Mayer 
Nr. 4: Kim og Nick Bünger  

I solingudvalget tager vi konsekvensen af den stigende tilslutning til den-
ne form for sejlads. Næste år vil vi således afholde Minifleet hver 14 dag, 
fredag eftermiddag kl. 16 og vi er færdige så man kan love familien at 
man er hjemme kl.19 til fredagshygge. 
Vi håber således at denne appetit vækker kan få dig og en god ven/gast 
med på vandet og ikke mindst blive en del af et social fællesskab som vi 
mænd jo også har brug for, ja kvinder er selvfølgelig også velkomne. 

Smil.  

På vegne af solingudvalget  

Nick Bo Bünger 
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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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