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Thurø Sejlklub   

Nr. 5 September/oktober 2008 

Hygge i Gambøt efter en våd  
Øhavet Rundt 
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Hej Optimistforældre, Ungdomssejlere, Pigesejlere,  
Broliggere, seniorer og alle andre i TSK!    

Menu:  
Lækker fiskeforret  

Mette Holmes buffet:  

Grillstegt bovsteg af økologisk studekød, grillbagte kartofler,  
grillbagte rodfrugter, broccolisalat, tomatsalat, grønne salater,      
friskbagte brød, smør og kryddersmør. 

Afsluttes med kaffe og Heines kransekage.  

Underholdning og dans til NEWGATE    

Drikkevarer kan købes til billige priser  

  Vi glæder os til at se rigtig mange, tilmeld i god tid.  
  Sidste frist for tilmelding er søndag den 12. oktober.  

Marianne og Heine -  Telefon: 62 21 31 24 
Helle og Peter - Telefon: 62 20 77 23 
Inna M. og Carsten - Telefon: 62 22 26 72 / mobil 21 56 35 06 

Så afslutter vi sommerens aktiviteter med en inden vi går i hi. 
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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  

Udvalg 

    

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 Lise Madsen Bergmannsvænget 24 
lise@madsen.mail.dk 

Thurø 62 20 55 90 
51 29 09 90 

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 

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   

September  

Lørdag d 20. 9. Husk! Sidste aften/ distancesejlads og præmieudde- 

ling på Thurø Skole  

Oktober    

3. 10. pigesejlerne holder årsmøde og afslutningsfest  

Lør. d. 25. 10. efterårsfest i Egely  Tilmelding senest d. 12. 10.   

November  

Årsmøde i broudvalget d. 20. november kl. 19.00   

Årsmøde i bladudvalget d.27. 11. kl. 19:00 i Egely 

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 Lise Madsen  
tlf. 62 20 55 90  Mobil 51 29 09 90  
Indlæg afleveres til: bladet@thuroesejlklub.dk

 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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Så går sommeren på hæld, den blev måske ikke  
for alle lige den sommer man havde forventet,  
men der var lidt af det hele især meget blæst,  
men alt i alt en god sommer syntes jeg.       

Vores klub tog beslutningen om at man ville ud-
skifte alle vores broer, så når bådene er kommet af 
vandet vil de gamle broer blive fjernet for at gøre 
plads til nogle nye som gerne skulle stå klar til 
ibrugtagning til foråret, det bliver bare flot. Nye 
standere til el og vand, så der bliver noget at glæde 
sig til. 

Året i år har der været helt utroligt mange aktiviteter, vi havde pigernes  
25 års jubilæum et meget flot arrangement med en super flot tilslutning. 

Så har vi vores årlige tilbagevendende kapsejlads: Øhavet Rundt her har 84 
både tilmeldt sig i år til sejladsen, vi har afkortet banen så vi nu skal mellem 
Avernakø og Drejø det er spændende hvordan sejlerne tager i mod denne af-
kortning af den gamle sejlads, som jo altid tidligere har været nord om Aver-
nakø. 

Vores livs nerve ungdomsafdelingen ser også ud til at havde succes med alle 
deres tiltag, ikke mindst de indkøbte Windsurfere som har sejlet utroligt me-
get her i sommer, det er pragtfulgt at se alle de unge mennesker hygge sig, så 
kan man jo håbe at nogle tænker tilbage på de gode tider de havde i Thurø 
Sejlklub for så at blive sejler i voksenlivet. (For: at sejle er livet) Som noget 
af det sidste, i år har ungdomsafdelingen også: Sydbank CUP d. 30-31. au-
gust. Sidste år havde vi Ca.100 tilmeldte både, så det er altid spændende hvor 
mange der tilmelder sig. 

Minifleet i vores Solinger sejler videre her i efteråret, der sejles 12/9 Klub-
mesterskab 27/9 2008. 

Thurø Sejlklub har fået en stor opgave, som vi skal havde løst, den spænden-
de post som kasserer i vores klub bliver ledig. Gennem mange år har  

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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Lars Løvschall klaret posten til UG, men nu mener han det er tiden at nye 
kræfter kommer til.     

Jeg som formand for Thurø Sejlklub har også besluttet mig for at med ud-
gang af denne periode at stoppe som formand, jeg føler ikke længere glæ-
den ved arbejdet, jeg har også fået mere at lave på mit job, så derfor skal vi 
ud at finde en afløser til mig også. Jeg har været i bestyrelsen i fire år som 
alle har været spændende, jeg vil fortsat arbejde for Thurø Sejlklub et andet 
sted og på et andet plan især ungdommen drager mig, jeg startede selv med 
at sejle optimistjolle her i klubben.   

Bjarne O. Skov  
formand      

Billede fra Øhavet rundt 
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Nyt fra broudvalget

  

Som I sikkert har hørt her Mogens Petersen i Nyborg købt Skytte Jørgen-
sen, men det hedder stadig Skytte Jørgensen. Det er blot Jens Marling fra 
M P som passer firmaet. Vort tilbud er stadig gældende. 
Vi er nu i gang med at planlægge forløbet af broudskiftningen. Vi starter 
med lørdag den 1. november at tage alle installationer af broerne. Der bli-
ver indkaldt et arbejdshold. Derefter kommer de så og slår de nye broer. 
De skal så være færdige med det før vi kan komme i gang med at montere 
de nye installationer. 
Vi arbejder i øjeblikket på hvordan vand og el fremover skal se ud og hvor 
meget der skal være. Til sidst skal vi så have slået det nye brodæk på. Det 
blive et rigtigt stort arbejde der skal udføres så vi håber alle broliggere vil 
bakke op og komme når der bliver kaldt.  

Vi henstiller til at alle både er væk fra broerne i denne vinter da det vil 
være meget besværligt at komme ud til bådene når arbejdet går i gang. Og 
de skal kunne komme til med deres arbejdspram. Tag alle jeres fortøjnin-
ger og stræktove med når I forlader jeres broplads.  

Efter den 1. november vil broerne være spæret af, da der vil være huller i 
brodækket og dermed besværlig og farligt at færdes på broerne.  

Hilsen Broudvalget 

 

Hej Alle 

Jeg benytter denne svar mail til at meddele at Ludvig og Sara 
Elsass Fond har bevilget Thurø Sejlklub kr. 112.000,00 til støtte 
til ankomst- og opholdsplads samt broanlæg for handicappe-
de :) :) 

Hilsen Erling 
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TEORI TIL 
DUELIGHEDSPRØVE   

I SEJLADS FOR  
FRITIDSSEJLERE  

Thurø Sejlklub overvejer i år at gen-
nemføre aftenundervisning i den teore-
tiske del af kravet til opnåelse af 
"Duelighedsbevis i sejlads for fritids-
sejlere".  

Undervisningen vil være gratis (bortset 
fra kursusmaterialer og prøvegebyr) for 
medlemmer af sejlklubben, og indhol-
det er fastlagt af Søfartsstyrelsen, der 
også optræder som censor.  

Deltagelse kræver medlemskab af sejl-
klubben.  

Undervisningen vil kun blive gennem-
ført, såfremt der er en passende tilslut-
ning. Der udstedes attest for bestået 
delprøve (her den teoretiske del).  

     Den teoretiske del omfatter:

  

1. Søvejsregler 
2. Terrestrisk navigation 
3. Søsikkerhed 
4. Forebyggelse og bekæmpelse af 

brand i mindre fartøjer 
5. Beskyttelse af havmiljøet  

NB: Navigationsdelen vil omfatte løs-  
ning af opgaver derhjemme.      

    Varighed af undervisningen:

  

Undervisningen vil strække sig over i 
alt ca. 20 gange á 3 timer, dvs. i alt ca. 
60 timer.  

Halvdelen afvikles inden jul og resten i 
foråret 2009   

Gennemførelse af undervisningen

  

Den ugentlige undervisningsdag for-
ventes at blive mandag, og undervis-
ningen vil finde sted i klubbens lokaler 
i Gambøt.  

Undervisningen kan starte i uge 40. 
2008 og afsluttes ca. uge 12. 2009
(afbrudt af vinterferie).  

Første gang (= 29. 09. 2008) vil blive 
anvendt til en nærmere orientering om 
indholdet og en gennemgang af de ma-
terialer (bøger, kort etc.), som deltager-
ne behøver for gennemførelse af kur-
set.  

Godt sømandskab med dig som skipper 
eller som aktiv besætningsmedlem for-
drer, at du også har "styr" på den teore-
tiske del, så gå ikke glip af denne chan-
ce for at blive dygtigere og mere an-
svarlig til næste sæson.  

Bent Rohbach  
Ellen Marsvins Allé 49, Thurø 
Tlf. 62 20 70 18 
Mob 30 23 59 45 
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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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Lidt fra pigerne, August 2008  

Så er efterårssæsonen i gang. Så godt og vel, hvis vi tager 
vejret i betragtning. August har ikke just været med på pi-
gesejlernes side om onsdagen. Så efter en forrygende for-
årssæson med et gigantisk jubilæum er vi kommet helt 
ned på jorden igen. Den første onsdag i august var silende 
regn, næste onsdag var det torden og megen blæst og så 
endelig kom vi på vandet, men det var så som så med 
sigtbarheden, da en meget voldsom byge kom ind over. 
Ikke lige det vejr vi helst vil have  og faktisk heller ikke 
det vi piger er vandt til. Vi plejer at have nogle forrygende 
onsdage. Nå men dem må vi så have have tilgode i sep-
tember! 
På programmet her i efterårssæsonen har vi igen et Henrik 
Meyer kursus, en nu aflyst slalomsejlads og et par kapsej-
ladser m.m., før vi slutter af med en tur i gennem sundet 
for at studere lys og fyr. Og så har pigerne jo igen stået 
for madlavning samt salg ved Ø-havet rundt. Dette er net-
op vel overstået  men det var lidt forbavsende at konsta-
tere, at vi for første gang nogen sinde ikke kunne mønstre 
de 16- 20 piger, der skulle til for at være fuld bemanding. 
Ingeborg stod for al madlavningen og salatsnitteholdet 
samt 1. vagt var også på plads, men så var der kun 1 pige 
pr. de næste 2 vagter. Det var for lidt. Jeg håber, det var 
det dårlige augustvejr, der var var skyld i det lave hjæl-
perniveau. Dem der gav en hånd med havde som sædvan-
lig en hyggelig aften. 
Sidst men ikke mindst er Moses og Knirke ved at ar-
rangere årsmøde og afslutningsfest. Så husk at sætte 
kryds i pigekalenderen fredag den 3. oktober.  

Vel mødt til resten af sæsonen. 
Janice L. Frænde 
Pigesejlerformand. 
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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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Bådoptagning:  

Er i år lørdag den 11. 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. På grund af arbejdet med at forny vore broer kan der ikke stå så man-
ge både på pladsen som vanlig, da der skal være et arbejdsområde til container og 
materialer.  

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest fredag den 3. oktober, men måske er der plads 
før. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der fyldes op på hyl-
den under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis for-
beholdt 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 18. april  2009. Og masterne skal være ud af masteskuret se-
nest lørdag den 25. april 2009.           

Broudvalget 

Billede fra Øhavet rundt 



14 Thurø Sejlklub 

.    

Endelig resultat OPTI-B

Rank SailNo Crew Club R1 R2
1st 7719 Astrid Franke Thurø 2.0 4.0
2nd 7583 Mathias Sønderskov Hansen Kerteminde 1.0 (11.0)

3rd 7518 Camilla Eden Faaborg (5.0) 1.0
4th 7763 Claes Sørensen Thurø 3.0 7.0
5th 7703 Christian Dannefer Fredericia (17.0 

DNF)
9.0

6th 7598 Simone Wilenski Fredericia (11.0) (13.0)
7th 8188 Magnus Tang Kerteminde (17.0 

DNF)
2.0

8th 7482 Signe Søgaard Hansen Kerteminde 8.0 (17.0 
DNC)

9th 8127 Louise G. Rost Egå 6.0 6.0
10th 7987 Petra Jørs Ærø (13.0) 8.0
11th 7654 Anne Sofie Henriksen Svendborg 

Sund
(10.0) 5.0

12th 8039 Kresten Mohr Ernst Kerteminde 4.0 3.0

13th 7938 Gustav Andersen Odense (17.0 
DNF)

14.0

14th 7970 Fredrik Kristensen Ærø 7.0 12.0
15th 8048 Morten Høybye Olesen Kerteminde 9.0 10.0

16th 7649 Emma Helland Gertsen Kerteminde 12.0 (15.0)

Sailed:9, Discards:2, To count:7, Entries:16, Scoring system:Appendix A
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Endelig resultat OPTI-B
Overall

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total
4.0 2.0 1.0 (7.0) (6.0) 1.0 1.0 4.0 28.0

(11.0) 4.0 (10.0) 1.0 8.0 5.0 4.0 1.0 45.0

1.0 5.0 5.0 (8.0) 5.0 4.0 3.0 5.0 41.0
7.0 1.0 3.0 (10.0) 7.0 (12.0) 8.0 2.0 53.0
9.0 7.0 8.0 (13.0) 4.0 2.0 2.0 11.0 73.0

(13.0) 6.0 2.0 6.0 9.0 9.0 5.0 7.0 68.0
2.0 (14.0) 9.0 2.0 2.0 10.0 13.0 10.0 79.0

(17.0 
DNC)

(17.0 
DNC)

17.0 
DNC

3.0 1.0 3.0 12.0 6.0 84.0

6.0 (12.0) 11.0 4.0 3.0 (15.0) 11.0 9.0 77.0
8.0 8.0 7.0 5.0 (13.0) 13.0 7.0 3.0 77.0
5.0 10.0 4.0 9.0 10.0 6.0 9.0 (12.0) 75.0

3.0 3.0 6.0 14.0 (17.0 
DNC)

(17.0 
DNC)

17.0 
DNC

17.0 
DNC

98.0

14.0 9.0 12.0 (15.0) 11.0 8.0 6.0 8.0 100.0

12.0 11.0 (13.0) 11.0 12.0 11.0 10.0 (13.0) 100.0
10.0 13.0 14.0 12.0 14.0 7.0 (17.0 

DNC)
(17.0 
DNC)

113.0

(15.0) 15.0 15.0 (16.0) 15.0 14.0 14.0 14.0 130.0

Sailed:9, Discards:2, To count:7, Entries:16, Scoring system:Appendix A

 



16 Thurø Sejlklub  

Tlf.: 62 22 02 84 -   Fax: 62 22 02 83,  
mail@oerkild.com -  www.oerkeel.dk -  www.oerkild.com 

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker  
i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har 
Ørkild det absolut største lager i Svendborg!  
Til fornuftige priser og ingen minimumskøb.  

Vi støber alt i bly 

Udstødningsmanifolde 

Udlejning af containere 

v/ Søren Andersen   
Bodøvej 11 
DK-  5700 Svendborg  

Bulb til 

Granada 31   

http://www.oerkeel.dk
http://www.oerkild.com
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Cresent 465 jolle sælges, med 40 hk 2 takt suzuki. 

Har været brugt i ungdomsafdelingen, jollen og moto-
ren er i god stand,  

sælges uden ansvar for sejlklubben. Sælges til højeste 
bud over 25.000,- 

Bud afgives til: info@baadsyn.dk, inden 1. oktober 
2008, mærket jolle købes

 

Samtlige bud givere vil blive orienteret hurtigst muligt 
efter 1.oktober 2008  
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SKÅRUP VVS Aps 

RYTTERSKOVEN 4  5700 SVENDBORG 
TLF. 62 23 17 76 

Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43  

Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 

   

Oliefyr & gasservice 
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En bådslængde foran

 

Når det gælder briller og kontaktlinser 

Wichmann Optik

  

OPTOMETRIST     KONTAKTLINSESPECIALIST 
KATTESUNDET 4   5700 SVENDBORG    TLF. 62 22 30 01 

 

Jans Skoklinik 
Brogade 27a 
Tlf. 62 21 02 66      

Billede fra Øhavet Rundt 
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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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Flere billeder fra Øhavet rundt  
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En dag med søredning  

Vi har et godt tilbud til dig - et tilbud ud over det sædvan-
lige!  
Har du nogen sinde tænkt på, hvor langt du kan svømme 
med alt dit sejlertøj, støvler og redningsvest på? Eller 
hvordan det føles at være faldet overbord og så ligge i 
vandet i høje bølge, mørke og blæst?  
Har du lyst til  

at afprøve det i trygge forhold med professionelle 
mennesker omkring dig 
til at prøve en søredning?  
at prøve at blive reddet op af vandet efter at være 
kæntret?  
at svømme i alt dit sejlertøj i torden og lynild? 
at prøve at blive hejst op i en helikoptersele? 
at vende en Viking redningsflåde (de lander nem-
lig altid på hovedet) 
at få lidt teori omkring havarisituationer 

Hvis ja, så kan alt dette prøves under trygge forhold med 
instruktør og dykker i vandet ved siden af dig.   
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Lørdag den 1. november 2008  

Vi har en aftale med Michael Toftdal (offshore trænings-
center) i Esbjerg fra kl. 12.00  til ca. kl. 14.00 
Hvis du har lyst til at deltage  så vent med at vinterklar-
gøre dit sejlertøj, støvler og redningsvest, tag det hele 
med under armen til Esbjerg sammen med 300-400 kr. 
pr. person (ca). Prisen afhænger af hvor mange dykkere, 
der skal være  så det afhænger altså af antal tilmeldte. 
Vi skal min. være 6 for at kunne få en dag.  
Der er bindende tilmelding og først til mølle pricippet 
gælder op til 24 personer. Hvis der er flere end 24, der 
tilmelder sig, vil vi prøve at arrangere endnu en dag på et 
senere tidspunkt. 
Vi kan muligvis også arrangere noget fælleskørsel i bus

 

men det tager vi, når vi ved om der er interesse for så-
dan en dag.  

Bindende tilmelding og betaling senest  
den 20. oktober 2008 til   

Janice L. Frænde, Rolf Krakes Vej 47.  
mail: henrik-janice@mail.tele.dk

  

Tilmeldingen skal indeholde navn,  
mailadresse og telefonnr.  

Vi ses! Janice L. Frænde 
Pigesejlerformand. 
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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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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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