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Thurø Sejlklub   

Nr. 2 marts/april 2008 

Endnu en succesfuld  
bowlingaften i TSK 
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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-  5700 Svendborg  

Bulb til 

Granada 31   

http://www.oerkeel.dk
http://www.oerkild.com
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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 6220 7160  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 6220 6208 

Sekretær Inna Krat Walkendorfvej 24 Tved 6222 2672  

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 Morten Birk Mosestræde 1  B 
mortenbirk@gmail.com 

Thurø 6220 7080 
6168 7082 

Juniorer Jan Christensen Solsortvej 13 
Janchristensen@live.dk 

Thurø 6220 7305 

Handicap  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 2020 1855 

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    

 Marts  

   Nostalgiaften i Egely 27. 4. kl. 19:00 
       
 April 

    Søsætning d. 12 april kl. 8.00   

 Standerhejsning d. 20 april kl. 15.00   

 Fordelingsmøde - pigerne  d. 23 april kl. 19.00  

       
 Maj 

   Husk tilmelding til aftensejladserne inden d. 30. 4.    

Næste måneders aktiviteter 

 OBS:  DEADLINE  næste blad   26. april

 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!  
Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af 
 ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November.  

Indlæg er meget velkomne, men vi vil opfordre til at billeder pakkes bedst 
 muligt eller brændes på en CD og enten mailes på tsk@mail.dk inden deadline 
eller sendes med posten til formanden for bladudvalget 2 dage inden deadline  

Læg mærke til den NYE hjemmeside www.thuroesejlklub.dk  

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til formanden  
Morten Birk tlf. 61 68 70 80   Mobil 61 68 70 82 
Indlæg afleveres til: tsk@mail.dk 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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  Formandens beretning 

      

Så har vi afholdt den årlige generalforsamling i 
Thurø Sejlklub, alt gik som det skulle og der var 
bred enighed om de ting der skulle vedtages.  
Det handlede mest om betalingen af vores nye 
bro udvidelse, vi får 9 store pladser mere.  
Det skulle være færdigt sidst i maj, brodækket 
vil blive hævet ca. 30 cm. over de nuværende 
broer.   

Så var der et forslag om forhøjelse af kontingentet med 30% dette forslag 
blev nedstemt. Efter vi sidste år havde en mindre stigning af kontingentet 
mente vi ikke det var klogt at hæve kontingentet yderligere, ikke fordi vi 
ikke kunne bruge pengene for det kunne vi sagtens, men fordi jeg sidste år 
undersøgte, før vi hævede kontingent for at være sikker på at vores med-
lemmer ikke skulle betale for meget i forhold til andre sejlklubber, ligger 
vi ca. i midten.   

For mig er en generalforsamling et kig bagud på: Hvad har vi opnået?, der-
efter et kig fremad, hvad skal der ske? Det sidste er vel næsten det samme 
som en slags budget eller måske en slags vision for fremtiden.   

Med dette vil jeg gerne ønske alle vores medlemmer, sponsorer og alle 
som har lagt deres sjæl i Thurø Sejlklub et rigtigt godt Nytår og håber at vi 
ses.   

HUSK GODE KAMMERATER KOMMER IKKE AF SIG SELV.          

Bjarne O. Skov  
formand 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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Sæsonen starter med:  

Fordelingsmøde onsdag den 23. april 2008 k. 19.00 i Egely  

Denne aften vil fordelingen på bådene blive bekendtgjort, der vil blive ori-
enteret lidt om pigesejlads generelt samt sagt særligt velkommen til nye  
pigesejlere og pigesejlerskippere. Endelig vil årets program blive præsente-
ret. Sidst men ikke mindst er klubben vært ved en lille forfriskning, som  
kan nydes, mens snakken går og alle lige får hilst på hinanden. Især på den 
enkelte båds besætning.  

Onsdag den 7. maj er første sejlads og så kan det være rart at have hilst på 
skipperen forinden. Der er ikke pigesejlads den 30. april, da det er onsdag 
før Kristi Himmelfart, hvor mange måske holder en miniferie. 

Da fordelingen på bådene skal være klar inden fordelingsmødet bedes du  
udfylde tilmeldingsblanketten og aflevere den i papir senest den 4. april  

til: Janice L. Frænde, Rolf Krakes Vej 47, Thurø , 5700 Svendborg   

Vel mødt - Pigesejlerudvalget  
Janice, Aase, Carin, Ingeborg, Lone og Anegrethe 
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TILMELDING PIGESEJLADS 2008  

Navn  ..................................................................  Fødselsdato/år. . . . . . . . . . .   

Adr.  ........................... ...............................................................  

Tlf.  .......................... .. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Bådskipper  

Jeg vil gerne sejle Pigesejlads i år og jeg er Skipper på (bådens navn og type)  

..........................................................  

Jeg har plads til ..........   gaster - foruden mig selv  

Jeg har en aftale med følgende gaster:   

................................................................................................ ... ..  

Gast

 

Jeg vil gerne gaste på (båd/bådtype/-størrelse)    . . . . . . . . . . . . . . .  

Jeg har allerede aftale med (skipper/båd)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

Jeg er begynder . . . . . . . . Jeg har sejlet i . . . . . .år  

Jeg forudser at være:    
Meget stabil. ..   noget fraværende .......    meget fraværende ....   

Bemærkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Blanketten afleveres senes 4. april 2008 til Janice L. Frænde, 
Rolf Krakes Vej 47, 5700 Svendborg 
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9 Thurø Sejlklub  

                             Ship-Ohøj pinsetur     

   Sejlervenner, så er det snart tid til at i skal stå ved roret igen. 
   Snart er det pinse, og vi skal på tur. 
   Vi skal ud og nyde det danske land. 
                                                             

                                                          Der er et yndigt land  
                                                          det står med brede bøge 
                                                           nær salten østerstrand 
                                                          det bugter sig i bakkedal 
                                                          det hedder gamle Danmark, 
                                                          og det er Frejas sal. 
                                                           
Turen går i år til Sønderborg, hvor vi vil prøve om vi kan komme til at se 
"Danfossunivers." 
Der vil være fællesspisning pinsesøndag. 
Ellers er der dømt hyggeligt samvær. 
Hvad det kommer til at koste kan i se på et opslag i havnehuset. 
     

                          På sejler gensyn fra 
                          Jette, Erland og Tulle i " Brasen" 
                          Andre og Susanne  "Flair"       

Tilmelding senest 20-04-08 
På tlf.  40 86 84 72 Erland eller  62 20 61 35 Susanne og Andrè ´  
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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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Søsætning lørdag d. 12. april  
Vi har nu fået lovning på at kranen igen kan køre ned til pladsen og sætte bå-
dene i vandet. Så vi har i broudvalget besluttet at bruge den, da det er mere 
skånsomt ved stativerne, som der er en risiko for at komme til at beskadige.  
Det er lidt tidligere i år end det plejer, men det er så du evt. kan komme ud 
og sejle i Bededags ferien.  

Vi starter som sædvanlig kl. 8.00 så vær klar ved båden, så kranen ikke skal 
vente.  

Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi 
hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn 
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne 
frem.  
Alle master skal være ude af masteskuret senest lørdag eftermid-
dag den 26. april så optimisterne kan overtage pladsen om søn-
dagen!  Det er her vigtigt at du kommer og holder øje med at der 
stadig er navn på din mast.   

Til efteråret vil optagningen blive den 11. oktober.  

Broerne 
Skytte har lovet at forlængelserne på broerne er færdige i april. Vi har 
lejet de 9 ekstra pladser ud så nu krydser vi fingre for at det sker. 
Vi har prøvetrukket alle fortøjnings pæle. Der var 3 styk der knække-
de, så resten skal holde mindst endnu en sæson.   

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.  

http://www.fjernbundmaling.dk
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Årsberetning for Aktivietsudvalget   

Årets første aktivitet fandt sted torsdag d. 18. januar, hvor Hans Villund fra Fre-
dericia berettede om sejlads til Helgoland og De Nordfrichiske øer. Da Egely var 
under ombygning, blev arrangementet henlagt til Thurø skole. Der var fra fore-
dragsholderens side lagt op til en spændende aften, men det var en stor skuffelse. 
Indhold og de tekniske forhold omkring hans ledsagende billeder var pænt sagt 
meget ringe.   

Så var der mere stil over den traditionelle "Bowling-aften". Så vidt vides havde 
alle deltagere en god aften.   

Udvalget havde planlagt endnu et foredrag, men af flere grunde måtte det aflyses.   

Næste opgave var opstart af mandagssejladserne. Igen i år har tilslutningen været 
helt i top - over 80 tilmeldte. De fleste aftener har der været 40 - 50 både på van-
det. Igen i år er der kommet nye deltagere, og vi skulle lige have tilpasset deres 
Thurø-tal, så man kunne få nogle rimelig retfærdige dyster. Det kan selvfølgelig 
aldrig blive 100% ---- men tæt på. Vejret var i det store og hele udmærket kapsej-
ladsvejr, og især var de to distancesejladser begunstiget af godt vejr. I år havde vi 
flyttet kaffedrikning samt fortæring af Helmuts sønderjyske spegepølse lagt på 
bager Svends specialbrød ned på pladsen ved havnehuset, idet vi regnede med ,at 
flere ville deltage i hyggeligt samvær og kulinarisk nydelse, men vi kunne godt 
tænke os, at flere efter sejladserne fik denne oplevelse med. Til slut tak til 1. 
overdommer og 2. overdommer Keld og Inna og chefberegner Karen for jeres 
utrættelige indsats gennem hele sæsonen.   

Thurø Sejlklub fik en henvendelse fra Express-klub Danmark, om vi ville arran-
gere deres klassemesterskab 2007. Det ville vi gerne påtage os, og stævnet fandt 
sted fra 29/6 til 1/7. Vi synes selv ,at vi lavede et godt stævne, og klubben fik da 
også meget ros af deltagerne. Der var 17 deltagende både. 
Tak til alle, der gav en hånd med.   

Som sædvanlig var aktivitetsudvalget og flere af klubbens "aktive" medlemmer 
involveret i "Classic Week". Tak for det.    

Klubbens store arrangement Øhavet Rundt blev afviklet d.17.- 18..19 august. Al-
lerede torsdag var "seniorklubben" i gang med rejsning af festtelt. Tak til dem. 
Fredag aften ankom mange både, og der var stor tilslutning til spisningen-så 
stor ,at forsyningerne knap rakte. Det er svært at beregne, så vi planlægger tilmel-
ding til spisning i fremtiden. 
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I år var der vigende tilmelding, men de, der var så heldige at deltage i sejladserne, 
fik en pragtfuld sejlads. Dommerne var også meget tilfredse - sidste båd i mål ved 
21-tiden. Vi håber, at vi til næste år kan få vendt den vigende tilslutning til en 
øget deltagelse. Vi pusler med nogle nye tiltag, der måske kan få flere til at løsne 
fortøjningerne og få en dejlig dag rundt i det sydfynske øhav.   

Vi håber igen i år, at mange af klubbens medlemmer vil deltage i de arrangemen-
ter, vi planlægger at afholde i 2008.   

På udvalgets vegne, 
Ole.        

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben   

Marie Lützen 
Steff Lykke Frederiksen 

Lars Andersen 
Christine Høstbo 

Flemming Helskov 
Mads Nielsen 

Jørn Leon Jensen 
Birthe Jensen 

Charlotte West 
Bjarne Cæsar 
Bente Olsen 

Anne Thrysøe 
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Løb af stablen her forle-
den, med 21 væne møer og  
raske svende som deltage-
re, og som da de havde 
fyldt maverne med alskens 
godt, og snakket om alt 
mellem himmel og jord, 
gik til makronerne på 
bowlingbanerne. 

Her viste det sig at nogen 
havde mere styr på tinge-
ne end andre, men præ-
mierne blev fordelt med 
lige dele mellem kønne-
ne. Og således endte alt i 
fryd og gammen.  

Se bare billederne!  

Om alt går som det skal, 
indkaldes igen til næste 
år, og der plads til mange 
flere end de 21.  

Vel mødt igen til næste 
år.  

Aktivitetsudvalget.  

Den store årlige bowlingkonkurrence 



 
15 Thurø Sejlklub 

 

DS - Fynskredsen  
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Kapsejladskalender 2008

 

Klubber: Thurø Sejlklub (TSK)  Troense Bådelaug (TBL)  Ballen Sejlklub (BAS) 

Sejlklub (SVA)  Odense Sejlklub (OS)  Kerteminde Sejlklub (KS)  

     Tilmelding: Se klubbernes hjemmesider 

     Strømtabel over Svendborg Sund: Se www.havne.sydfyn.dk

 

Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere 

Sail Extreme 10.  11. maj KS Kerteminde 
Joller, se 

www.sailextreme.dk 

Tåsinge 
Rundt 18. maj SSS 

Rantzausminde 
Havn 

DH 07   

3. VM udtagelse 
OK-joller 24.  25. maj LB Lundeborg OK Joller   

Fyn Cup 30. maj  1. juni BS Bogense 
DH 07   

Classic 
Fyn  Rundt 6.  8. juni OS/KS Kerteminde DH 07 

Østersø Regatta 14.  15. juni SVA 
Rantzausminde 
lystbådehavn   

DH 07 
+ motorsejlere 

Hyæneræs 21. juni TSK Gambøt 
DH 07 

Kvinder  Kølbåde 

Vresen rundt 21. juni NSF Nyborg 
DH 07   

Classic Week 7.  9. august 
Sejlklubberne 
i Svendborg Svendborg Havn 

Klassiske træbåde 
 + Thurø 33 

Øhavet Rundt 23. august. TSK Gambøt Thurø 
DH 07   

TucoCup 6. september FS Faaborg 
DH 07   

SkarDrej 13. september BAS Ballen 
DH 07   

Handicap 2007 21. september SVA Svendborg 
SvA lystal 

Kølbåde + motorsejl 

http://www.havne.sydfyn.dk
http://www.sailextreme.dk
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Kapsejladskalender 2008

   

Ballen Sejlklub (BAS)  Svendborg Sund Sejlklub (SSS)  Faaborg Sejlklub (FS) Svendborg Amatør     

Seneste tilmelding Program udlevering Skippermøde Starttid 

www.sailextreme.dk

 

Følg med på 
www.sailextreme.dk 

Se indbydelse på 
www.sailextreme.dk Se program Se program 

Følg med på www.sss.dk 
Se indbydelse på 

www.sss.dk 
På startdagen kl. 

09.00 
1. start kl. 

10.00 

Torsdag den 15. maj 2008 
Udleveres ved  
registrering. 

Bureau åbner 
lørdag kl. 10.00 

1. start lør-
dag kl. 13.00 

Følg med på www.fyncup.dk På skippermødet 
På startdagen kl. 

09.00 
1. start kl. 

11.00  

Følg med på 
www.fynrundt.dk 

Se indbydelse på 
www.fynrundt.dk 

På startdagen kl. 
09.30 

1. start kl. 
12.00. 

 

10. juni kl. 20.00 
Se www.sva1.dk På skippermødet 

13. juni kl. 20.00 
i Sva s klubhus 

14. juni kl. 
08.00 

 Kølbåde

 

Følg med på 
www.thuroesejlklub.dk

 

På skippermødet På startdagen Se program 

Følg med på 
www.nyborgsejlforening.dk

 

På skippermødet På startdagen Se program 

Klassiske træbåde

 

Følg med på 
www.classicregatta.dk

 

Se indbydelse på 
www.classicregatta.dk

 

Se program Se program 

Følg med på 
www.thuroesejlklub.dk

 

Se indbydelse på 
www.thuroesejlklub.dk

 

Se program Se program 

Følg med på  
www.faaborg-sejlklub.dk

 

Se indbydelse på 
www.faaborg-sejlklub.dk

 

På startdagen kl. 
08.45 

1. start kl. 
10.00 

Se indbydelse Udleveres på startdagen På startdagen Se program 

Kølbåde + motorsejl

 

18. september 
Se www.sva1.dk

 

Udleveres på  
skippermødet 

På startdagen kl. 
09.00 

1. start kl. 
10.00 

http://www.sailextreme.dk
http://www.sailextreme.dk
http://www.sailextreme.dk
http://www.sss.dk
http://www.sss.dk
http://www.fyncup.dk
http://www.fynrundt.dk
http://www.fynrundt.dk
http://www.sva1.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.nyborgsejlforening.dk
http://www.classicregatta.dk
http://www.classicregatta.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.faaborg-sejlklub.dk
http://www.faaborg-sejlklub.dk
http://www.sva1.dk
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Solingafdelingens årsberetning for 2007   

Alle i klubben er bekendt med vores navn som også betyder sejlads i solinger, dette tilbud 
har vi fortsat til vore mange klubmedlemmer. Mange har benyttet sig af muligheden, 
mandagskapsejlads, vore juniorer tirsdag og torsdag samt hyænerne om onsdagen. Her vil 
jeg appellere til at pigerne 
også begynder at sejle kapsejlads om mandagen. 
Nick Bünger har været en drivende kraft for at sejle mini-fleet i bådene, og hans oplevel-
ser er beskrevet i klubbladene. Denne sejlads har stor deltagelse og jeg håber det forsat 
har interesse i 2008.  

Sæsonen 2007 har som sådan ikke betydet de store ændringer i forhold til tidligere år, så 
konklusionen må være, at bådene opfylder den mission de har, til at være alround båd for 
de  
klubmedlemmer der benytter bådene. 
Som  medlem af Solingudvalget i alle årene,  kan der også ske tilbageblik, der er efterhån-
den gået nogle år med bådene, og det set i bagklogskabens lys, var det et godt initiativ 
som medlemmerne dengang tog. Der var mange klubmedlemmer  som gav deres mening 
til kende, nogle mere positiv positivt i udtalelserne end andre.  
Det var ligeledes et godt træk fra klubbens side at få anskaffet en 806-er den kom igen-
nem sæsonen til at virke som supplement båd til sejlerne, båden har været flittigt brug i 
udvalgene på samme måde som solingerne. 
Klubben giver med vore egne både til alle vore klubmedlemmer mulighed for at komme 
ud at sejle, når man ikke selv har båd, 806-eren giver bedre mulighed for længere sejlads 
herunder forlængede weekend ture eller ferietur i sommerferien, jeg håber at flere vil tage 
mod dette i sæsonen 2008.  

Er der klubmedlemmer som har lyst til at tage sig af enten 806-eren eller solingerne i den 
kommende sæson, ved at sørge for bådens vedligeholdelse og pleje , mod samtidig at 
kunne bruge den enkelte båd når den ikke er i brug, hører jeg gerne fra.  

Bådene bliver som sagt brugt meget  i vore aktiviteter, der slides derfor meget på grej og 
sejlgaderobe, de spilere som det første der blev udskiftet efter købet er ved at være slidt 
ned og derfor skal afdelingen ud igen og se om der kan skaffes sponsorater til køb af spi-
lere , udgiften vil fylde neget i budgettet for 2008.  

For at dette kan lykkes er der klubmedlemmer som bruger fritiden for at andre kan få en 
god oplevelse, en TAK til jer alle for indsatsen i 2007, jeg håber at I også i 2008 er friske.  

Til sidst af hensyn til planlægningen, har du interesse i at gøre brug af bådene i 2008, ikke 
mindst ferien ret henvendelse til Solingafdelingen.  

Ib Oldrup 
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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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Nostalgiklubaften

    

   Torsdag d. 27 marts kl.19:00   

  Langt svært ord, men meldingen om en hyggelig aften 
  i Egely, hvor Hans og Keld viser billeder fra klubbens 
  start, og op imod vor tid og selvfølgelig fortæller os hvem, 
  hvad og hvornår billederne viser.  

  I pausen, for sådan en bliver der også, bydes der på en sjat 
  kaffe med lidt tilbehør. 
  Skulle man blive tørstig undervejs, kan man som vanligt 
  erhverve vand og vin til de sædvanlige overkommelige priser.  

   I øvrigt  opfordres man til, at gå gemmerne igennem efter 
   jeres egne fotos af både, mennesker og klubliv, og eventuelt 
  overlade dem til Hans Knudsen, Grønnevej 202, Thurø, til 
   kopiering. 
   Helst inden alt for længe.  

   Vel mødt! 
   Aktivitetsudvalget. 
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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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Lidt om handicap sejlads 2007 og 2008  

Året 2007 startede med at vi afhentede en længe ønsket  Olsen Twin i Yachtklub-
ben Furesøen, tildelt os af Dansk Sejlunion. 
Vi har dermed 2 Olsen Twin både. 
Ved sæsonstart var vi 7 tilmeldte sejlere, det var en nedgang i forhold til året før. 
Så vi lagde ud med at sejle 1 gang ugentligt  hver onsdag. 
I løbet af sæsonen har vi fået tilgang af 3 nye sejlere og en 4. står på spring til at 
sejle hvis vi udvider sejladserne til også at omfatte torsdag i den kommende sæ-
son. 
Sejlerne har vist interesse for at få  noget teoriundervisning i vinter. 
Så da Egely i den forgangne vinter blev renoveret og indrettet handicapvenligt, 
betød det at alle handicapsejlere, fra gangbesværede til kørestolsbrugere, nu har 
mulighed for at deltage i klubbens arrangementer. 
Det har en del allerede benyttet sig af ved at deltage i John Runges  undervisning i 
sejladsteori en gang månedligt her i vinter i Egely. 
Klubben er i gang med at forbedre forholdene på pladsen for handicappede med:  

1. Flisebelagt plads med borde og bænke med udsigt over havnen (kan også 
bruges af andre) og til de aktiviteter der foregår der. 

2. Befæstet handicap P-pladser. 
3. Befæster sti fra plads til havnehus. 

Udvidelse af anlægsplads for Mini 12 meter båd og vores nye Olsen Twin 
med 2 nye manuelle personkraner, bl.a. inspireret af det nye havneanlæg i 
Hov Søsportcenter.  

Svendborg Kommune er blevet godkendt som eliteidrætskommune, hvilket bl.a. 
forpligter kommunen til at gøre noget for handicapidræt.   

Thurø Sejlklub har haft et møde med kommunen som er meget interesseret i at 
hjælpe os, da de samtidig får mulighed for at opfylde nogle at de forpligtigelser 
som kommunen har som eliteidrætskommune.  

Vi har sendt en ansøgning til Svendborg Kommune med de ovennævnte handi-
captiltag for godt kr 200.000,- Vi er bevilget kr 105.000,- Vi søger fondmidler til 
det resterende beløb.  

Med de tiltag har vi virkelig gode forhold for handicapsejlere. Vi er godt besat 
med hjælpere og oplever en god og positiv stemning i klubben i forhold til handi-
capsejladsen. Med Svendborg Kommunes hjælp, Dansk Sejlunions støtte og ikke 
mindst vores egen aktive indsats er jeg sikker på at vi kan tiltrække mange nye 
handicapsejlere de kommende år. 
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Thurø Sejlklub har aftalt et møde i havnehuset den 01.02.08. med Vagn Holm, 
formand for handicapudvalget i Dansk Sejlunion, med deltagelse af formanden og 
undertegnede for at fastslå klubbens egnethed som Handicapcenter under Dansk  
Sejlunion.  

Som Handicapcenter vil vi være at finde på DS´s hjemmeside og i deres brochu-
rer,ved forespørgsler vil de henvise til os. DS vil også være os behjælpelig med at 
finde sponsorer bl.a. til drift af vores både. DS har et stort og seriøst arbejdende 
handicapudvalg.   

Jeg tror, set med handicap sejlads´ øjne, at det vil være til stor fordel for klubben. 
Med alle de faciliteter vi har i klubben i dag: bådene, følgebåde, farvandet om-
kring os, plads- og klubhusforhold og ikke mindst vores hjælperskare og med 
Dansk Sejlunion i ryggen vil vi være godt rustet til at tilbyde endnu flere handi-
cappede den dejlige oplevelse det er at sejle og samtidig nyde samværet med an-
dre sejlere med og uden synlige handicap. 
Thurø Sejlklub er i øvrigt den eneste sejlklub på Fyn  der tilbyder handicapsej-
lads.   

Med venlig hilsen 
Erling Justesen 
Formand for Mini 12 meterudvalget 
Thurø Sejlklub 
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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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