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Thurø Sejlklub   

Nr. 6 November/december 2008 

Efterårsfest i Egely 
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Den store årlige bowlingkonkurrenceDen store årlige bowlingkonkurrence  
                                            

Kom og vær med. Vi vil gentage succes  i lighed med tidli-Kom og vær med. Vi vil gentage succes  i lighed med tidli-
gere år, igen lave en hyggelig aften med buffet og bowling gere år, igen lave en hyggelig aften med buffet og bowling 
bagefter.bagefter.    

De der har været med før behøver ikke mere introduktion, De der har været med før behøver ikke mere introduktion,   
-- og til dem der ikke har været med før er kun at sige: og til dem der ikke har været med før er kun at sige:    

Kom og hyg jer sammen med de andre hyggelige fra Kom og hyg jer sammen med de andre hyggelige fra   
sejlklubben, og få en god afslutning på en mørk og kold sejlklubben, og få en god afslutning på en mørk og kold   
vinterdag.vinterdag.    

Dato er ikke endeligt fastlagt.Dato er ikke endeligt fastlagt.       
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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 Valling 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  

November  

Årsmøde i husudvalget d. 5. 11 kl. 19:00 i Egely  

Årsmøde i aktivitetsudvalget 13. 11  kl. 19:00 i Egely  

Årsmøde i broudvalget d. 20. 11  kl. 19.00 i Egely  

Årsmøde i optimistudvalget   d. 25. 11 kl. 19:00 i Egely  

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

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

December  

Årsmøde i solingudvalget 9. 12 kl. 19:00 i Egely 

Januar  

Ordinær generalforsamling søndag d. 25. 1 2009 kl. 10:00 i Egely  

Hele klubben deltager. Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9:30 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   29. dec

 

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 er bådene kommet på land, Engstrøms store 
kran, var som sædvanlig lejet til opgaven, med 
at løfte bådene på land. 

Pigeudvalgsformand Janice Frænde har arrange-
ret en tur til Esbjerg, hvor du kan prøve offshore 
træningsanlæg den 1. november  der var des-
værre kun 2 personer som tilmeldte sig. 

Alle vores udvalg skal aflevere budgetter, så kas-
sereren kan få lavet det samlede budgetforslag 
for 2009. 

 Vi har endnu ikke fra bestyrelsen side kunne finde en afløser til kasse-
rerposten, så er der nogle der kunne ønske sig at bestride denne post så 
stil op, vi har i bestyrelsen prøvet at få lavet en fuld beskrivelses af det 
arbejde vores kasserer skal udføre, så mød op ved den kommende gene-
ralforsamling, hvis du skulle være interesseret eller kontakt eventuelt 
Lars Løvschall.  

Det er også nu vi skal havde alle installationerne fjernet fra vores nuvæ-
rende broer, inden broerne bliver taget ned.  Handicap afdelingen har 
også ønsker til de nye broer, som gerne skal indpasses i de nye broer, så 
alt kommer til at fremstå som en smuk helhed.  

Bjarne O. Skov 

formand 

Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
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En kultur omkring sejlads i Soling under udvikling i TSK   

Hvis det du godt kan lide ved kapsejlads er, at I er et team der kæmper 
mod andre teams på helt ens vilkår, at der bliver gået seriøst til opgaven, at 
det ikke er for dyrt, at et team kun behøver at bestå af 2 faste personer må-
ske en ekstra som har mere løs tilknytning og der er et godt socialt miljø 
på tværs af mandskaberne, så er sejlads i solingerne i Thurø Sejlklub ga-
ranteret noget for dig.  

Vi har nu haft 4 klub både i 8 år. Der er langsomt blevet etableret en kultur 
omkring disse solinger. 
De bruges naturligvis flittigt af pige sejlerne om onsdagen. Derudover har 
vi afholdt ca. 6 minifleet arrangementer hver sæson. 
Det er en sejladsform vi oprindelig selv opfandt, hvor 4 solinger sejler 
på korte op/ned baner efter almindelige kapsejlads regler med få modifika-
tioner og med en dommer på banen som kan idømme bådene en straf på en 
270 graders vending. Vi er kun 2 ombord og bytter både efter hver sejlads. 
Vi plejer at kunne afvikle 6-7 sejladser på ca. 2½ time. 
Det betyder at det er en aktion præget form for sejlads hvor man virkelig 
bliver gode til starter, kommunikation, nærkampe og teamwork. 
Det er noget man kan bruge en hel sæson i et almindeligt kølbåds felt på 
og som man bare på én aften til minifleet kommer meget længere med. 
At man udvikler sig sejlsportsmæssigt når man sejler minifleet er Henrik 
Buchwald, Erik Garne og Jørgen Holme et bevis på. Uden at have trænet 
ret meget sammen i Junior båd lykkedes det dem i år at blive danske me-
stre i denne klasse. Deres træning havde de fra mandags sejladser i solin-
gen og fra minifleet.  

Den kultur der er udviklet omkring bådene til minifleet, hvor flere og flere 
mandskaber kommer til og hvor der opstår et kammeratskab på tværs med 
et par øl efter sejladserne samt en årlig julefrokost er også ved at brede sig 
til mandags sejladserne.  

Det er vores drøm og håb at flere vil slutte sig til solingen, så vi minimum 
havde alle 4 klub både ude hver mandag i tætte sejladser. Hvis der bliver 
stor søgning på bådene til næste sæson er der planer om på den ene eller 
anden facon at få 1-2 solinger mere på mandags og minifleet banen. 
Bådene kan anskaffes i rimelig stand for 30-50.000 kr. 
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Så hvis du her til vinter sidder og bekymre dig om der bliver konkurrence 
og udfordring nok i det løb du er i om mandagen i den kommende sæson, 
fordi I er for få i din klasse eller fordi de andre både ikke rigtig kan sam-
menlignes med din når det kommer til stykket, så kunne det godt være du 
skulle prøve at leje en soling af klubben til mandags sejlads og måske stil-
le op til minifleet.  

På den måde har vi måske i løbet af et par sæsoner skabt et flåde af relati-
ve ens (godt brugte) solinger.  

Vi afsluttede sæsonen i solingerne med at holde klub mesterskab i disci-
plinen minifleet. 
Vi havde en forrygende dag hvor vejrguderne virkeligt smilede venligt til 
os. Vind retningen gjorde at vi kunne lægge banen på langs i Thurø bund 
lige uden for klubbens broer. Vindstyrken var perfekt ca. 4-7 m/s og solen 
skinnede fra en sky fri himmel.  

Vi sejlede 11 sejladser på 5 timer. De sidste 4 sejladser var en finale runde 
og efter blandt andet nogle meget tætte starter lykkedes det i forholdsvis 
sikker stil for Henrik Mayer og Jørgen Holme at vinde årets titel. Tillykke. 
Nr. 2 og 3 blev henholdsvis Henrik Buchwald, Erik Garne og Kim, Nick 
Bünger.  

Solingudvalget ved Nick Bünger         
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Humøret var helt i top ved efterårs/ afriggerfesten 
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AFRIGGERFEST/EFTERÅRSFEST  

Lørdag den 25. oktober mødtes 34 TSKmedlemmer til efterårs-/
afriggerfest i Egely. 
Mens vi nød en dry Martiny bød Carsten velkommen. 
Bordet var smagfuldt pyntet af Marianne med lidt hjælp fra os andre. 
Forretten var lavet af Helle og Peter Petersen - røget laks med lækker pe-
berrodsdressing og grøntsager - til den var et glas hvidvin med i prisen.  
Imens vi nød forretten i fulde drag, gjorde Mette Holme klar med buffet 

 

bestående af super mørt studekød med forskellige spændende salater med 
dressing, små kartofler, hjemmebagt brød og smør. 
Ingeborg havde taget den slidte stander med og causerede lidt over den 
forgangne sæson, hvad der var sket i de forskellige afdelinger samt hvad vi 
har i vente i den kommende tid. 
I løbet af middagen var der underholdende sange hvor vi både fik rørt 
stemmerne og nærmest lavede gymnastik på festligste vis, arrangeret af 
Helle og Marianne. 
Vi blev serviceret af Ida og Emma (Helle og Peters døtre). 
Til kaffen havde Heine bagt dejlige kransekagestykker  uhmm! 
Da vi denne aften gik over til dansk normaltid og havde en ekstra time til 
rådighed, var der underholdning, som deltagerne selv sørgede for. 
Alle blev bedt om at løse nogle opgaver af maritim karakter. De strenge 
dommere udpegede vinderne, som vandt en plads i hold X eller hold Y. Så 
var det gæt og grimasser hvor Lars var den, der skulle vise den sætning, 
der skulle gættes, kun med fagter og mimik.  Det var undertegnede der 
var ophavs-m/k til denne del af festen. Jeg tror de fleste nu glædede sig til 
at danse. Der var i hvert fald fyldt på dansegulvet det meste af tiden. Snak-
ken gik også over en ekstra tår og lidt frugt  inden vi så os om var klok-
ken over 3  nå nej, vi skulle jo sætte urene 1 time tilbage. Så vi gik derfra 
kl. 02.30  vintertid  godt klaret i vores alder!! 
Jeg håber det fremgår, at det var en glimrende fest, alle var i festhumør, 
men vi kunne godt have været nogle flere, vi var nødt til at aflyse Newgate 
og deres muntre indslag, men Ida havde sammensat et rigtigt godt musik-
program.  

Vi håber Kaj og Jytte får bedre held med at samle flere til afriggerfesten i 
2009.        

Med venlig hilsen Inna  
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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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Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben  

Mads Bruun Andresen  

Isabel St. John  

Stine Wittenberg  

Sofie Dyhr  

Frederik Jensen  

Cirkeline Andersen  

Thorkild Madsen  

Michael Johansen  

Martin Winther Nielsen  

Kenneth Emmler  

Brian Agerskov 
Dorte Agerskov 
Rikke Agerskov 

Kasper Agerskov  

Jeppe Leth Hansen       

Robert Silver  

Mads Bang  

Kim Schytt-Nielsen  

Søren Nielsen  

Sonni Lundin 
Annemarie Helt  

Allan Nielsen  

Emil Bastholm Hansen  

Rod Chisholm  

Frederik Johansen  

Martin Tosti Hansen  

Lasse Bøgh  

Emil Bøgh  

Liv Strømkjær  

Carl Emil Sparboom    
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Seniorgruppen 

Seniorgruppen forsøger gennem året, at samle de ting/opgaver 
op, som falder mellem udvalgenes stole.  

Vi forsøger, at være med til at gøre sejlklubben til et rent og 
ryddeligt sted at være for alle medlemmer og gæster.   

Medlemmerne i seniorgruppen møder op, som de nu har mulig-
hed for. I sommer mødtes vi onsdage, efter behov, fra 10:00 
til 12:00.  

Seniorgruppen har et opslag i sejlklubben eller på hjemmesi-
den, hvor vi skriver hvilke opgaver vi vil tage fat i.  
Der er altid plads til en til.  

Seniorgruppen holder en årlig julefrokost. I år er det onsdag  
d 17. december kl.10:00, hvor der begyndes ned lidt arbejde.  
Kl. 11:00 er der øl-pause, herefter igen lidt arbejde og kl. 
12.00 begynder julefrokosten.  

Uden mad og drikke duer helten ikke. 
Glædelig jul og godt nytår fra  

SENIORGRUPPEN 
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En dag med sørednings øvelser  

Lørdag den 1. november 2008 var en smuk solskinsdag. Høj blå himmel 
og næsten ingen vind. En rolig dag at være på havet i, hvis det var man 
skulle.  

Det skulle vi ikke lige - og dog alligevel noget der lignede. Vi var 7 friske 
folk, der mødte op hos Falck Nutec i Esbjerg for at afprøve, hvordan det 
bl.a. føles at falde overbord og ligge i vandet med al sejlertøj, støvler og 
vest på. Prøve at svømme i det osv.  

Det startede godt med fint vejr inde i søredningshallen. Vi tog al sejlertøjet 
på og sprang overbord . Puf puf puf, så var de oppustelige redningsveste 
pustet op og folk flød fint i vandet. Min redningsvest pustede sig ikke op, 
men jeg oplevede, at jeg faktisk flød ganske fint ved opdriften i sejlertøjet 
alene. Derefter kunne jeg stille og roligt trække i snoren, og så puf  var 
min redningsvest også pustet op. Nu ved vi så alle, hvor snoren til at træk-
ke i er og hvordan man puster luft i redningsvesten, mens man ligger der i 
vandet. Og vi ved også hvor tunge vi er, når vi kommer op af vandet. Sej-
lertøj og støvler var fyldt op med vand og vejede temmelig meget, som 
man først bliver rigtig bevidst om, når man går op af trappen igen.  

I vandet skulle vi prøve at finde sammen og stå op i vandet med armene 
om hinanden i en ring for at holde varme. Det er faktisk hurtigt mærkbart, 
at det er varmere og mere trygt, når man står tæt sammen. Derefter skulle 
vi svømme i kæde  på ryggen med hovedet helt oppe på den andens bryst-
kasse og med benene om den næstes mave, så godt man kunne. Derefter 
bruges kun armene til at svømme baglæns med. Sidste mand styrer takten. 
Det gik helt fint i min række. Vi var også kun tre, så det var let at se og 
fornemme alle.  

Derefter var det altså, at det var tid til at skifte tøj til noget varmere for nu 
var der uvejr på vej. Vi fik en termodragt på og uden på den en såkaldt 
transportdragt, som lukker tæt i hals og ærmer. Dernæst en af de der fir-
kantede klodsredningsveste. I vandet igen med os, hvor vi kunne fornem-
me, hvordan det var. Derefter skulle vi hver især vende en redningsflåde. 
Mange redningsflåder lander nemlig på hovedet i vandet, og så skal man 
kunne vende dem for at få gavn af dem. Det var nu slet ikke så vanskeligt 
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Nu kom dagens bedste øvelse. Det var blevet uvejr med lyn, torden, regn, 
blæst og høje bølger på 1-1½ meter! Mørkt var det også. Vi skulle springe 
overbord  fra knap 3 meter. Svømme alene ca. 25 m, finde sammen 3-4 
stykker og stå i ring indtil hjælpen nåede frem. Derefter skulle vi svømme i 
kæde hen til redningsflåden og komme op i den. Det var virkelig uvejr og 
bølgerne var altså høje. Det lykkedes alle at komme om bord i redningsflå-
den og snart nåede helikopteren frem til os. Trods uvejrets larmen og hy-
len, var ingen i tvivl om, at nu kom helikopteren. Vi blev alle, en efter en, 
hejst op i helikopteren og dermed reddet.  

 Efter tre timer var det godt med et bad og derefter en øl, så vi lige kunne 
snakke dagens øvelser og oplevelser igennem. Jeg tror alle havde haft en 
rigtig god dag. Jeg synes i hvert fald, at det havde været rigtig spændende 
og lærerigt og vældig realistisk med det uvejr. Instruktøren var god til at 
fortælle og forklare og meget opmærksom på om alle var ok og var hele 
tiden klar til at gribe ind og hjælpe, hvis man ikke følte sig tryg. Så alt i alt 
havde vi syv en rigtig god og lærerig dag i Esbjerg.  

Med sejlerhilsen 
Janice L. Frænde  
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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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Så starter handicapsejlladsen igen   

Vi forventer at begynde sidst i maj måned. Vi glæder os til at 
tage vores nye plads, nye personkraner og nyrenoverede både i 
brug. 
Grundlovsdag, 5. juni, er der over hele landet åbenthus i klub-
ber med handicapsejlads, her håber vi på at der kommer man-
ge for at bese og prøve de muligheder vi kan tilbyde handicap-
pede. 
Vi forventer at sejle onsdag og torsdag og til det kan vi godt 
bruge nogle hjælpere.  

Har du lyst til at hjælpe til med handicapsejlads kan du kontak-
te mig på tlf. 63 54 00 04 eller mail  

just.gitterling@mail.dk

  

Hilsen Erling Justesen 
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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 

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 
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Lystbådehavn ved Skårupøre?? 

Naturen har foræret Sydfyn et oplagt sted til at anlægge en lystbådehavn, 
nemlig området mellem odden ved Skårupøre Camping og renseanlæget 
Egsmade.   

Med udgangspunkt i en 1 kilometer lang kaj, 250 

 

300 m fra den nuvæ-
rende kystlinie, er der ud fra denne kaj plads til et antal broer, der med en 
brolængde på 250 m. giver plads til mere end 900 sejl - og motorbåde, af 
stærkt varieret størrelse og et antal pladskrævende husbåde. 
Broerne kan i det beskyttede farvand være helårsudlagte flydebroer, der 
kan etableres i takt med behovet. 
På østsiden af bro nummer 1 giver et lavvandet område plads til kajak-
ker, kanoer, surfere og andre som ikke kræver fast bådplads, ligesom der 
kan anlægges en rampe til søsætning fra trailer.  

Projektet kræver en uddybning af det søværts område, hvor broerne place-
res og materialet fra uddybningen placeres mellem kajen og den nuværen-
de kystlinie, hvor der således ved opfyldning fremkommer et område, hvor 
der kan anlægges parkeringspladser, servicefaciliteter, tankstation, og på 
sigt bygninger til båd og motorreparation, havne-mastekran, restaurationer, 
klubhuse o. m. a.  
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En bådejer, der søger efter en fast bådplads, tror jeg ikke vil sukke dybt, 
hvis han ikke kan få en meget bynær plads, som f. eks i det kritisable ved-
hængsprojekt til den runde lystbådehavn, hvor det efter min bedste over-
bevisning ikke er de, der i forvejen bor ned til vandet, man vil tilgodese, 
men i stedet bådejere der bor andetsteds, måske slet ikke i Svendborg 
kommune, og de bådejere vil sandsynligvis i stedet lægge vægt på om de 
selv og eventuelle gæster kan parkere deres biler hvor båden ligger. 
Kan båden så oven i købet vinteropbevares og serviceres samme sted, er 
det jo helt bingo.  

Den foreslåede placering af en lystbådehavn vil, sammenlignet med udvi-
delsen af den runde lystbådehavn give en række fordele som:  
Undgå yderligere og uønsket trafikbelastning gennem boligområde i    
Svendborg,  
Adkomst via Skårupøre Strandvej eksisterer allerede. 
Ingen parkeringsproblemer. 
Plads til vinteropbevaring af både. 
Der er i forvejen busforbindelse til området. 
Kun få lodsejere grænser op til den foreslåede placering. 
Naboskabet til rensningsanlæget simplificerer modtagelse fra affaldstanke 
ombord. 
Der kan etableres spuleplads til både når de tages på land 
Den etablerede sø-taxa i Svendborg kan få fast anløbsplads. 
Ingen problemer med ændring af gennemstrømningsareal i Svendborg-
sund. 
Det øjeblikkelige behov for bådpladser kan løses både for store og små 
både. 
Udlægning af broer kan foretages i takt med behovet 
Anlægget kan etableres uden ændring af nuværende beplantning og natur. 
Attraktiv bred havnepromenade langs den km.- lange kaj. 
Mulighed for erhvervspladser til bådsalg. 
Plads til Husbåde,  
Investeringen kan foretages i takt med behovet. 
Service og vedligeholdelse af havneanlæget vil skabe arbejdspladser.  

Hans Andersen 
Bergmannsvænget 24, Thurø 
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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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Optimist jolle sælges -  DEN 7946  19-10-2008   

Pæn Winner Optimist - fuld rigget - hvid med sølvvandlinie 
fra 2005. 
Winner MK12Ti DEN7946 
Optipart Black Gold rig 
Olympic Cross Cut sejl fra 2007  
Under & Overpresenning (Winner Lux) 
Poser til rig, sejl, ror og sværd 
TEB one design ror (2006) og sværd (2007) 
Jollevogn med store hjul + stævnlås. Pris kr. 12.500,-  

Jollen er samme model som sælges i dag fra Winner og 
med den patenterede  
"low friction" bund  

Henvendelse:  
Erik Fürsterling 
Grønnevænget 4, Thurø 
5700 Svendborg 
Mobil.: 40 57 98 62  
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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


 
27 Thurø Sejlklub     



28 Thurø Sejlklub 

Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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