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Årets første junior sejlads 2008
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Strynet/Ønet..
Trådløs forbindelse på farten
http://www.strynet.dk/index.html
Som tidligere nævnt i sidste års bladudvalgsberetning, er der indgået en aftale med
et lokalt selskab på Strynø, Ønet, om opsætning af et trådløst netværk på havnehuset. Det trådløse netværk vil dække hele Gambøt. Troense får etableret noget tilsvarende. Det betyder, at når vi er på farten i vores lille ø-rige vil man være i stand at
koble sin bærbare computer til nettet og hente vejrmeldinger, mails m.v. Sågar kan
man anvende båden som hjemmearbejdsplads, hvis sommeren er god og man ønsker en længere weekend på nogle af øerne. Der kommer stadigt flere hotspots op i
havnene, f.eks. Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing, Assens og Bogø er kommet til
siden.
På hjemmesiden (linket under overskriften) skal du gå ind under hotspot og så vælge den type betaling du ønsker. Der kan både være tale om minutafregning og fast
abonnement.

Fra Solingafdelingen Mandagskapsejlads i 2008
Vi har fået tilmeldinger om 3 mandskaber der vil sejle Soling om mandagen,
der er stadig 1 båd ledig for sæsonen prisen er kr. 1.500,- så hvis det har
interesse så giv mig besked.
Solingudvalget
Ib Oldrup
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Thurø Sejlklub Egely
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg
Tlf. 6220 5653
tsk@mail.dk
www.thuroesejlklub.dk
Bestyrelse
Formand

Bjarne Skov

Abildgårdsvej 21
bs@toyota-svendborg.dk

Thurø

62 21 88 64

Næstformand

Ingeborg Andersen

Frodevænget 2
iia@vestas.com

Thurø

62 20 71 60

Kasserer

Lars Løvschall

Hyldebærvænget 4
llo@kmd.dk

Thurø

62 20 62 08

Sekretær

Inna Krat

Walkendorfvej 24
carsten.krat@svendborg.dk

Tved

62 22 26 72

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
kim@isager.net

Thurø

62 20 59 14

Pigesejlere

Janice Frænde

Rolf Krakesvej 47
henrik-janice@mail.tele.dk

Thurø

62 20 75 70

Klubhusene

Kaj Hansen

Rolf Krakes Vej 44
Jyka@nypost.dk

Thurø

62 20 59 22

Optimister

Tomas Valling

Rolf Krakes Vej 4
info@baadsyn.dk

Thurø

62 20 79 20

Aktiviteter

Ole Jensen

Hjaltesvej 8
miss.thilde@thuroemail.dk

Thurø

62 20 53 97

Soling / Jolle

Ib Oldrup

Hjaltesvej 12
oldrup@post.tele.dk

Thurø

62 20 64 12

Blad

Morten Birk

Mosestræde 1 B
mortenbirk@gmail.com

Thurø

62 20 70 80
61 68 70 82

Juniorer

Jan Christensen

Solsortvej 13
Janchristensen@live.dk

Thurø

62 20 73 05

Mini - 12 M.

Erling Justesen

Strammelsegade 3
just.gitterling@mail.dk

Svendborg

635 4 00 04

Målere

Ole Jensen
Bent Poulsen

Hjaltesvej 8
Flagebakken 209

Thurø

62 20 53 97
62 20 55 12

Listefører

Gert Bjerrum

St. Byhavevej 30

Svendborg

62 21 25 60

Følgebåde

Tomas Kristensen

Rolf Krakesvej 4
Info@baadsyn.dk

Thurø

20 20 18 55

Udvalg
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Maj
7

Pigesejlads starter og fortsætter hver onsdag

10-12

Pinsetur

17

Start på aftenmatch med distancesejlads herefter hver mandag

16

Minifleet

30

Minifleet

Juni
21-22

Hyæneræs

13

Minifleet

27

Minifleet

Juli
Sommerferie

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

OBS: DEADLINE næste blad

26. juni

Thurø Sejlklub
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Vi giver ordet til formanden
Så står foråret for døren, vi er alle spændt på om vi får
den gode sommer, som vi alle har savnet så meget.
Vores handicap afdeling var så heldig at blive begunstiget af Svendborg Kommune så vi kunne sætte første
skridt af moderniseringen af vores faciliteter til handicappede i gang. Der er tale om en flisegang hen over
pladsen hvor vores både står vinteropbevaret, to nye
handicaplifte, vi har også fået slået to nye pæle til kranerne som skal løfte de handicappede ud i bådene, alt
dette skulle gerne stå klar til standerhejsningen den
20. april 2008, så vi håber at så mange som muligt
møder op for at se resultatet. Der skal da også lyde en
meget stor tak til Svendborg Kommune for støtten til
vores handicap afdeling.
Vi har også fået tilskud til renovering af vores broer fra A. P. Møllers familiefond
det kommer bare som kaldet fra himlen, fordi efter moderniseringen af vores klubhus kniber det noget med økonomien, så det kan være lige det der gør, at vi allerede til næste år eller måske til efteråret kan sætte det næste store projekt i gang. Vi
taler her om at udskifte en af broerne eller udskifte det hele, så det bliver spændende hvad der bliver valgt, for med støtten fra A.P. Møller fonden er der ikke til begge vores broer. Jeg vil gerne sende en stor tanke til Hr. Møller, det er bare så super flot MANGE TAK.
Der var Nostalgiaften den 27/3 2008. Det var super spændende, at se alle de gamle
billeder fra den gang farfar var ung Kirsten & Hans Knudsen fortalte og det gjorde
det ekstra spændende, der deltog ca. 20 medlemmer og der er blevet lavet en CD,
som vil kunne lånes i klubben.
Husudvalget har udskiftet pælene rundt om Havnehuset, det er bare blevet sågodt,
Broudvalget har også fået malet alle vores broer det ser godt ud. Der er bare fuld
af aktivitet på havnen. "Gambøt" vores motorjolle har fået en ny motorkasse, men
den trænger til meget mere "kærlighed"!
Vores optimistafdeling har barslet med, at de vil indkøbe Windsurfere, for at få
mere brede i klubbens tilbud til de unge mennesker. Dansk Sejlunion har i samarbejde med rederiet Torm lavet et super godt tilbud til klubberne i håbet om, at så
mange klubber som muligt vi gøre brug af tilbuddet for at fastholde så mange unge
mennesker som muligt i klubberne.
Jeg vil gerne sige tak til Seniorgruppen for jeres store arbejde, for uden jer ville
det være svært at drive vores dejlige klub.
Bjarne O. Skov
formand
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Pigesejlerne
25 år på vandet
Nyt f ra J ubilæumsudvalget april 2008 :
Udvalget arbejder nu på højtryk for at få de sidste detaljer omkring jubilæet på
plads. Der er gang i alle de nedsatte udvalg og ideerne til aktiviteter m.v. strømmer ind.
Fynske Medier har vi haft et to -siders oplæg i tillægget til Fyns Stiftstidende og
til FAA d. 16/2-08. Det var et meget flot stykke, som vi var meget glade for.
Vores jubilæumsfolder begynder at tage form. Mange nye billeder og gode historier, som vi gerne skulle have med, løber stadig ind. Absolut sidste deadline
er 1/5-08.
Udvalget har haft den glæde at Lones forældre Petra og Bent vil betænke os
med en mindepokal i forbindelse med jubilæet. Udvalget har sammen med Lones forældre sat gang i et lille unika smykke med vores pigelogo som motiv.
Smykket er tænkt som en vandrepokal Lone Pokalen , som kan gives til en
pigesejler, der har gjort noget særligt for TSK s pigesejlere i løbet af året. Bliver
uddelt første gang ved Jubilæumsfesten og herefter ved pigernes årsmøde første
gang 2009.

Thurø Sejlklub
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Vi har været ude at spørge forskellige sponsorer om hjælp til vores arrangement, men mangler endnu meget, da bogen er dyr at fremstille. Vi har fået sponsoreret pengebeløb fra: Fionia Fonden, DS - Fynskredsen, Sydbank, Svendborg
Sparekasse samt Arbejdernes Landsbank. Pengene skal bruges til vores jubilæumsbog, og vi har sponsorer vi har søgt, men stadig ikke har fået svar fra. Vi
håber selvfølgelig på goodwill omkring vores ansøgninger.
Jubilæet starter med pigerne Hyæneræs som i anledningen af jubilæet vil have
start fra Gambøt som vi gør til Ø-havet rundt. Sejladserne afvikles på Lunkebugten. Om eftermiddagen vil der blive en 4. sejlads, der slutter med hjemkomst
i Gambøt som ved starten om morgenen. Med dette vil der være rig mulighed
for publikum både ved start og ved slut.
Ved Jubilæumsfesten, som løber af stablen d. 21/6-08 kl. 18,30 på pladsen ved
Thurø Sejlklub, er alle velkomne. Det gælder nye såvel som gl. pigesejlere og
hele klubbens øvrige medlemmer er også meget velkomne til at deltage. Vi lover noget godt at spise, nogle festlige timer i både Jubilæet og i Hyæneræsets
tegn. Vi har valgt at holde Hyæneræs sammen med Jubilæet for at skabe aktivitet omkring dagene. Indbydelse til Hyæneræs, kan ses på klubbens hjemmeside.
Prisen for at deltage i festlighederne lørdag aften er kr. 185,- pr. person. Der kan
købes vin, øl m.m. til fordelagtige priser. Så kom og vær med.
Beløbet kan indbetales i Sparekassen Thurø afdeling. Konto: 0813
8130467300 eller overføre pengene via netbank. Husk at mærke indbetalingen
med Pigejubilæum og dit navn
Ud over selve festen lørdag, vil der om søndagen være gratis morgenmad på
havnen fra kl. 9,30.
Der vil være aktiviteter i løbet af dagen, som nok skal give god stemning. Her
vil bl. andet blive åbent skib på de både, der lægger skibe til omkring pigesejlads. Mange andre aktiviteter vil finde sted i løbet af dagen, så mød op og vær
med til at skabe en festlig stemning i forbindelse med pigejubilæet. Der vil senere komme et udførligt program på klubbens hjemmeside og opslag i Havnehuset.

På vegne af jubilæumsudvalget

Ingeborg
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Minifleet foråret 2008
Solingafdelingen arrangerer minifleet flg. fredage i foråret 2008.
D. 16. - 30. maj og D. 13. - 27. juni. Fra 16 - 19 i Gambøt.
Mød dog gerne så tidligt du kan, skulle det knibe med at nå det til kl. 16 er vi fleksible med at få dit hold på banen. Vi er senest i land kl. 19 så man kan love familien en fredag aften.
Minifeet er kort fortalt en intensiv, aktion præget form for kapsejlads hvor 4 solinger sejler mod hinanden på en bane hvor hver sejlads tager ca. 20 min. Man er 2
ombord, undtagen hvis I vil have en junior sejler ud, så må i være 3. Vi sejler efter
alm. Kapsejlads regler med få modifikationer som du nok skal høre nærmere om
inden du går på banen.
Der er tale om særskilte arrangementer, men kan du komme hver gang bliver det
sjovere. I skal komme med en komplet besætning, men kan det ikke lykkedes så
ring eller bedst sms til mig.
Jeg vil gerne vide hvis I kommer onsdagen før.
Der kommer et klubmesterskab i disciplinen i efteråret.
Mvh. Nick Bünger, solingafdelingen
Tlf. 30 54 14 13 eller nick@thuromail.dk

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN:

Formanden vil gerne arrangere
en mandetur fredag d. 29. aug.
Vi starter fredag kl. 13:oo med afgang fra Gambøt med kurs
mod Kappelen. Lørdag kl. 13:3o ligger vi kurs mod Sønderborg.
Søndag sejler vi hjem kl. 10:00 håber på stor deltagelse.
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HP MARKED
V/ Hans Petersen
Bergmannsvej 112 Thurø
Tlf./Fax 62 20 55 22
vi har det

Åbningstider:
Mandag til fredag 7.00-19.00
Lørdag og søndag 7.30-18.00
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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.

Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer -

Snedker

Alleen 16 5883 Oure Tlf. 40 33 30 43
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Båd isætning 2008
Kranen dygtigt ført af Torben var bådene hurtigt og
flot isat på rekordtid.
Dejligt når tingene går
som var det smurt med
de rette personer ved
styrepinden.

Broudvalgsformand Kim med Klubben uundværlige Gambøt

Sofie og Silke ser til at alt
går rigtigt til
En hyggestund på havnen
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Moses og Flamingo
Klares let og elegant i en strop, mens det lidt
tungere grej må i gang omkring Andantino
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v/ Søren Andersen
Bodøvej 11
DK- 5600 Svendborg

Vi støber alt i bly

Bulb til
31
Granada

Udstødningsmanifolde
Udlejning af containere
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.
Tlf.: 62 22 02 84 - Fax: 62 22 02 83,
mail@oerkild.com - www.oerkeel.dk - www.oerkild.com
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HANDICAP- SEJLERSEMINAR
1. marts 2008 blev der i Kolding Sejlklub afholdt et inspiration
og sejlerseminar for klubber med handicapsejlads. Arrangeret
af fællesudvalget (DS & DHIF) vedr. sejlads for handicappede.
Som nyudnævnt Handicapsejladscenter under Dansk Sejlunion forventedes vi at deltage med minimum 4 deltagere vi kunne mønstre 5
personer fra Thurø Sejlklub.
Efter velkomst og kaffe fortalte Jens Als Andersen
handicappet sejler

Om mit liv som

Jens Als Andersen har sejlet lige fra barnsben, i sin tidlige ungdom faldt
han ned fra stor højde og ødelagde sine ben fra hoften og ned. Jens Als
Andersen belyste på bedste vis og med et glimt i øjet hvordan man får
et liv med sit handicap, et gennemgående princip i Jens´ fortælling
var: fokuser på det du kan i stedet for det du ikke kan. et meget
spændende og tankevækkende foredrag.
Jens Als Andersen har deltaget ved OL i en 2,4 MR båd (mini12-meter)
og skal også deltage i sommerens OL i Kina.
Han har sejlet alene over Atlanten i en sejlbåd.
Fælleudvalget har flere tiltag på bedding:
Den 26. 04. 08 er kursus for hjælpere I Hov Søsportcenter.
Den 05. 06. 08., Grundlovsdag arrangeres der åbent hus i alle Handicapsejlcentre og klubber der har handicapsejlads. der udloddes
5000,- kr. til sejlkøb til den klub der for flest nye medlemmer.
Uge 27 igen i år udbyder Egtmonthøjskolen, sammen med Dansk Handicap idrætsforening sommerkursus for handicappede.

Erling Justesen
Handicapsejladsudvalget
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Oliefyr & gasservice

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

Thurø Sejlklub
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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

Lykken
gudinde
Lærke,

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
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Pigeafdelingen i TSK indbyder til:

HYÆNERÆS og JUBILÆUMSFEST
FYNSKREDSMESTERSKAB FOR PIGESEJLERE 2008.
Lørdag den 21. juni 2008.
Regler: Der sejles efter ISAF s kapsejladsregler 2005 - 2008, DS s
sejladsbestemmelser,
DH-mål (TA eller Tans) samt arrangørens sejladsbestemmelser.
Sejladsen
er kategori C.
Deltagere: Der kan tilmeldes kølbåde af alle typer med gyldigt målebrev, bemandet med kvindelig besætning og rorgænger (skipper). Én mand accepteres ombord, men han må ikke aktivt deltage i sejladsen.
Skippermøde/Velkomst: Afholdes ved TSK's havnehus, Gambøt kl. 08.30.
I anledningen af Jubilæet serveres der morgenbrød sammen med Skippermøde
fra kl. 8,00. Starten på første sejlads er planlagt til kl. 9.30 ved Gambøtbroen.
Sejladser: Der gennemføres en distancesejlads om formiddagen med start v.
Gambøtbroen og med mål ved Grastenbroen. Herefter afvikles frokost til kl. ca.
12,30. Derefter søges der gennemført to korte 3 kant sejladser på udlagt bane om
eftermiddagen. Der afsluttes med en 4. sejlads fra banen med mål ved Gambøtbroen, således at der er publikum på både morgen og eftermiddag i anledningen
af jubilæet.
Pointsystem: Lavpointsystemet tillæg A. Der laves en samlet resultatliste.
Tilmeldingsfrist: udløber mandag d. 2/6-08 kl. 18,00 og tilmeldingen
med startgebyr, kr. 125,- som betales v. tilmeldingen sendes til:
Henrik-janice@mail.tele.dk
eller:

Janice Frænde
Rolf Krakesvej 47, Thurø
5700 Svendborg.
Tlf. 6220 7570

21

Thurø Sejlklub

Program: Med sejladsbestemmelser, deltagerlister og banebeskrivelse kommer
på klubbens hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk. Materialet vil desuden blive
udleveret fra lørdag morgen kl. 8,00 ved Havnehuset i TSK.
Præmier: Fynkredsen har udsat en kredsmesterskabspokal til den bedst placerede båd fra en af kredsens sejlklubber.
Der er en desuden en "vandrepokal"
Hyænepokalen til den bedst placerede båd fra en af de 4 Sejlklubber i Svendborg: TSK, TBL, SSS eller SAS.
Der udsættes yderligere præmier til hver 3. startende båd i hvert løb og ligeledes
til den bedst placerede båd totalt.
Præmieoverrækkelsen: Finder sted ved Jubilæumsfesten i TSK
lørdag aften kl. 19.00, hvor pigeudvalget i TSK står for beværtningen.
Prisen for dette jubilæumsarrangement er kr. 185,- pr. person betales
v. tilmeldingen. Mænd må meget gerne deltage i aftenens festligheder.
Drikkevarer kan købes i klubben.
Pigeudvalget TSK

Pigesejlerne i TSK
25 år på vandet

Thurø Sejlklub byder følgende nye
medlemmer velkommen i klubben
Jacob Bang
Eva Axelsen
Torben Strange Pedersen
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Kom ud og prøv den nye Yaris
fra Toyota
- og bliv en af
Danmarks mest
tilfredse bilejere
Og få en 112 % i orden
biloplevelse

A/S Mogens Frederiksen
Odensevej 56 Tlf. 62 2120 04
www.nytoyota.svendborg.dk

Kim Christensen
Bergmannsvej 82
Tlf. 62 20 50 09

Spar tid og penge gør som 350.000
af vores kunder
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.

Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg 62 21 52 21

Thurø Sejlklub
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3.

Tlf. 62 21 52 06
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