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2 Thurø Sejlklub 

Tlf.: 62 22 02 84 -   Fax: 62 22 02 83 
mail@oerkild.com - 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 og salg af skibscontainere 

v/ Søren Andersen   
Bodøvej 11 
DK- 5700 Svendborg 

http://www.oerkild.com
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Bestyrelse 

    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 60  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Inna Marie Krat Walkendorffvej 24 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Tved 62 22 26 72  

Udvalg 

    

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 
pigesejlads@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 75 70 

Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 
husudvalg@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 22 

Optimister Niels Bergmann Rolf Krakes Vej 79 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 

 

62 20 72 79 

Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20  53 97   

Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 
solinger@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 76 70 

Blad Lise Madsen Bergmannsvænget 24 
bladet@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 55 90 
51 29 09 90 

Juniorer Jan Christensen Solsortvej 13 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 73 05 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 635 4 00 04 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

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 
optimister@thuroesejlklub.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    

Januar 2010  

Ordinær generalforsamling søndag d. 31.  kl. 10:00 i Egely  

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

Februar  

Bowling konkurrence d. 18. kl. 17:30 - se nærmere side 18 

Marts  

D. 7. foredrag af Anders Lehmann  i Egely mere side 27  

D. 9. foredrag af Martin Kirketerp se nærmere på side 17    

Den første mandag i hver måned kl. 19: i Egely. Teori og hyggesnak  
for alle såvel unge som gamle med eller uden erfaring. 
Alle sejlsportsrelaterede emner tages op.    

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23 februar

 

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 og billeder til bladet er meget velkommen og kan enten mailes på  

bladet@thuroesejlklub eller sendes med posten til  
formanden for bladudvalget 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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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden     

Når denne side skrives er vi på vej mod årets sidste  
dage og jeg håber at alle er kommet godt og grundigt 
igennem julehyggen og dertil stigende vægt, men det  
har vi foråret til at ordne, aktiviteter af enhver art. 
Her i december blev en noget slidt stander taget ned   
af formanden og medens snoren løber igennem fingre-
ne,  tænker jeg tilbage på en god sæson for vor sejlklub.  
Det kommer jeg sikkert tilbage til, på vor generalforsamling sidst i januar 
måned. 
Årsmøder har været holdt i alle afdelinger, med mere eller mindre deltagel-
se af medlemmer, desværre har kun en mindre del af medlemmerne tid til 
at tage del i de fælles opgaver som er knyttet til vor sejlklub. Måske skulle 
det være en betingelse at nye klubmedlemmer, har en forpligtelse til at væ-
re bestyrelsesmedlem på en eller anden måde, jeg tror det kunne være godt 
løbende med nyt blod i bestyrelsesarbejdet, nye ideer og tanker. Det vil 
være godt i fremtiden at have med på sit CV, hvis der er behov for at søge 
arbejde.   

Solingafdelingen blev ved med at sejle til afslutningssejlads den 5. decem-
ber med fleet-sejlads, som er for ALLE  klubbens medlemmer. Formanden  
havde til dagen  pakket sig ind i lunt tøj for at være med til at deltage på  
sæsonen sidste sejlads. Hvor blev mandags KAPSEJLERNE  af denne dag, 
hvor var PIGE sejlerne henne.  Er disse sejlere kun til varmt vejr, ingen 
vind og kort tid på banen, eller var det tømmermænd og julekagebageriet 
som fyldte mest denne dag.   

I november måned orienterede Svendborg Kommune om at der hvert år 
skulle uddeles en Handicapris på FN´s internationale  handicapdag den 3. 
december. 
Klubben indstillede formanden for handicapudvalget Erling Justesen, og 
Thurø Sejlklub blev indstillet af Henning Blåby. Vi var en delegation der 
var inviteret til højtideligheden, vi vandt ikke prisen, men der blev skabt 
kontakt til andre ledere som arbejder med forskellige former for handicaps. 
Nu må vi ses om det kan tiltrække flere medlemmer til den kommende sæ-
son. 

Ib Oldrup 
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Når du sidder med Gambøt i hånden er dagene på vej til at blive længere,  
forårets planlægning er gået i gang, som sagt tager vi hul på den nye sæ-
son, vi starter med generalforsamlingen og herefter er der forskellige akti-
viteter i vinteren/forårets forløb, se i de næste klubblade eller på klubbens 
hjemmeside.  

Jeg vil på Thurø Sejlklubs vegne ønske jer alle et godt nytår.    

En af Danmarks bedste sejlklubber. 

      Årsberetning for aktivitetsudvalget 2009  

Årets første aktivitet fandt sted den 5. februar, hvor Preben Kjærsgaard Rasmus-
sen holdt et spændende foredrag om sin Drømmerejse til Caribien . Preben be-
rettede om sine forberedelser til turen - turen over Atlanten - sejladsen rundt i 
Caribien og besøg på de forskellige øer, alt sammen ledsaget af fine billeder. 
Mange var mødt frem, og vi havde en god aften. 
Næste arrangement var den årlige bowlingkonkurrence, der fandt sted d. 12. feb. 
Igen i år blev dysten en succes. Der var mødt mange op, og man hyggede sig 
med spillet og den efterfølgende buffet, hvor der blev uddelt præmier til den bed-
ste på hvert hold. Det ser ud til, at arrangementet har vundet indpas som en årlig 
tilbagevendende begivenhed, så også i 2010 vil bowlingdysten løbe af stablen.  

Næste opgave for aktivitetsudvalget var planlægningen af aftensejladserne. 
Lys-tallene blev justeret og bådene sat i løb. Antallet af deltagere er stadig på et 
flot niveau, og der har været 40 til 50 både på vandet hver mandag. Enkelte nye 
er kommet til, og enkelte er faldet fra. 
Vi lagde ud d. 2. maj med distancesejladsen, der i år har været udlagt på Lunke-
bugten. Grunden til, vi har droppet Dageløkke som et mærke på sejladsen, er, at 
vi mener, vi kan lave en sejlads med større udfordringer, og at vi samtidig kan 
tilpasse distancen til vejrforholdene. Dette viste sig at være en god disposition, da 
forårets sejlads foregik i svag vind, og efterårets sejlads havde en frisk vind, hvor 
hele distancen kunne gennemføres. Vi har da også kun fået positive tilbagemel-
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Ellers har sæsonen budt på fint sejlvejr, kun en enkelt sejlads er blevet afblæst på 
grund af vejret. 
En anden nyskabelse var tidspunktet for den afsluttende præmieuddeling, som vi 
flyttede til mandag aften efter den sidste aftensejlads. Mange mødte op, så vi ta-
ger det som et udtryk for, at man er tilfreds med flytningen. Endnu en gang tak til 
vores trofaste medhjælpere, Keld, Inna og Karen, som er på plads mandag efter 
mandag efter . 
Så kom turen til planlægningen af Øhavet Rundt. Vi var lidt spændte på om forri-
ge års afkortning af distancen og den lange regnbyge, der ramte os, ville være 
årsag til faldende deltagerantal. Dette var ikke tilfældet, tværtimod oplevede vi et 
øget antal, der ville deltage ikke stort, men det var der. Så den nye distance, me-
ner vi, er kommet for at blive. 
Forberedelser forløb planmæssigt. Torsdag var vores uundværlige seniorgruppe 
mødt op for at sætte festteltet op. Dette forløb desværre ikke efter planen. Men 
efter forskellige vanskeligheder, som de var uden skyld i, kom teltet op og stå. 
Udvalget siger tak for indsatsen og håber, at I trods alt vil hjælpe igen til næste år.  

Fredag aften var godt besøgt af sejladsdeltagerne og klubbens øvrige medlemmer. 
Igen i år havde pigesejlerne sørget for lækker mad og venlig betjening, og der var 
god gang i omsætningen. Folk hyggede sig med hinanden og glædede sig til mor-
gendagens dyst. 
Lørdag morgen - i perfekt sejlvejr - sørgede vores dygtige dommere for, at hele 
feltet efter tur blev sendt af sted. I det pragtfulde vejr fik alle deltagere en dejlig 
tur rundt (regner vi med 

 

ellers er det deres egen skyld). Vinden holdt sig hele 
vejen rundt, og sejladsen kunne afsluttes i så god tid, at vi kunne foretage vores 
nyskabelse - nemlig præmieuddeling ca. 1 time efter sidste båd i mål. Vi synes 
selv, at Øhavet Rundt på alle måder forløb godt, så vi håber, at endnu flere vil 
deltage i 2010.  

Tak til alle afdelinger i klubben og andre der har medvirket til afviklingen af sej-
ladsen.  

Næste år vil aktivitetsudvalget foruden de sædvanlige arrangementer medvirke 
ved afviklingen af DM for Safirer.   

På aktivitetsudvalgets vegne.  
Ole.   
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Årsberetningen starter allerede kort efter årsmødet i november sidste år. 
Mogens Petersens folk mødte op med skurvogne og nedbrydnings grej, og 
så var broerne revet ned. I løbet af december og januar blev der slået nye 
pæle. Nu havde vi i broudvalget travlt med at planlæge, hvordan vi fik lagt 
vandrør og rør til el ud. Allerede i midten af februar kunde vi kalde det 
første halve hold ind, så vi kunne begynde og lægge brodæk. Heldigvis 
var vi meget heldige med vejret, så nu gik det bogstaveligt taget bare der-
udaf. Broliggerne var meget flinke til at møde op, når vi kaldte. Snart var 
vi også klar til at montere de nye elstandere med indbygget lys. Vandstan-
derne, som vi selv har udviklet, blev også svejset i rustfri stål og elpoleret, 
dem er vi ret stolte af. De nye rød/grønne skilte med indgraveret plads-
nummer blev monteret. Lørdag den 18. april, da bådene igen blev søsat, 
var broerne færdige, og dagen efter til standerhejsningen var der festlig 
indvielse. 
Det har været rigtig godt og positivt at opleve, hvordan broliggere og 
broudvalg har stået sammen om at få de her broer op og stå. Og det skal vi 
alle have stor tak for. 
Økonomisk ser det også rigtigt godt ud. Broliggernes indskud, 200.000 fra 
kommunen og de 750.000 fra AP Møllerfonden gør, at vi næsten ikke har 
trukket på kassekreditten. 
Mastekranen skulle i år have det store 10års eftersyn og er nu blevet god-
kendt til 300 kg. Vi ville egentlig gerne have den godkendt til at løfte 400 
kg, så vi kan tage vore gummibåde op med den. Men dette har ikke kunnet 
lade sig gøre, da der ikke lige var en, der ville lave en beregning på, at den 
også lige kan holde til det. Det relæ, der skal gøre, at den ikke kan løfte 
for meget, har også drillet lidt. Det slår fra lidt i tide og utide, men det vil 
vi arbejde videre på og se, om vi kan få løst. 
Gæstebøjerne er her i efteråret blevet taget op og vil i løbet af vinteren bli-
ve efterset og klargjort til udlægning i foråret igen. Vor dykker siger, at 
bøjlerne nede i moringerne er meget tynde. Det betyder, at vi kraftigt skal 
overveje at få støbt nye og så lægge dem ud i stedet for de gamle. 
I år er det broudvalget, der har haft jobbet med at tømme boksen for gæ-
steleje for at aflaste kassereren. Det har været ret hyggeligt, da der er nog-
le, der skriver små kommentarer på kuverterne. Der er mange, der roser 

Broudvalgets årsberetning for 2009 
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Søsætning i foråret og optagning i efteråret er gået fint. Vi mangler dog 
solingerne, som først kommer op i december. De skal stå på den resteren-
de plads. 
Ved optagningen af bådene blev også optimistpontonen taget op og sat 
på vestsiden af havnehuset. Der gik ikke længe, før den begyndte at lugte 
fælt, derfor besluttede jeg hurtigt at indkalde et arbejdshold til at få den 
fjernet. Der mødte en del op som hjalp med at få den skåret i småstykker, 
som vi så kørte på genbrugspladsen.  
Den var i øvrigt meget rådden. Optimistudvalget har sagt, at de vil sørge 
for, at der bliver lavet en ny flåde, som så kan søsættes, når kranen kom-
mer igen. 
Den 26. juni fik vi også i år arrangeret en hyggelig klubgrillaften. Det var 
smukt vejr, og mange var mødt op og hyggede sig omkring grillen. Jeg 
tror, det er ved at blive en tradition.  

For ca. 14 dage siden var vi ude og trækprøve, om vore fortøjningspæle 
er gode nok til den kommende sæson. Vi trækker med en stor motorjolle. 
Desværre måtte vi konstatere, at 11 af træpælene ikke holdt, 3 styk på det 
lave vand ved jollerne. Jeg har fået pris fra Mogens Pedersen, som godt 
stadig kan levere borerør, det koster ca. 68.000 kr. Thurø Sø Entreprise 
har givet en pris på ca. 30.000 kr. Dette er dog jernbaneskinner med 
plastkappe omkring. Han siger, at der ikke mere må slås borerør af miljø-
hensyn. Så nu skal udvalget inden så længe have taget beslutning om det 
ene eller det andet.  

Jeg vil slutte med også her i årsberetningen at takke både broliggere og 
broudvalg for det store arrangement, som alle har vist under udskiftnin-
gen af vore broer.   

Og tak til udvalget for godt samarbejde.   

Kim Isager 
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Juniorafdelingens  årsmøde 2009  

Året 2009 startede med vinterundervisning i sejlads med John Runge som 
underviser. Vi samledes første mandag i måneden, hvor John underviste i 
sejltrim-navigation-kapsejlads og mange andre interessante ting om sej-
lads. Juniorsejlere og handikapsejlere mødte talrigt op til denne undervis-
ning, og vi vil gerne takke John for hans undervisning.  

Efter frosten havde forladt svendborgsund og solen skinnede, begyndte vi 
at sejle tirsdag og torsdag aften. Både klubbens 29 og Solinger blev flittig 
brugt af juniorsejlerne.   

Efter få gange på vandet indgik juniorafdelingen og solingafdelingen et 
samarbejde, hvor juniorsejlerne kunne Sejle kapsejlads samme med de 
voksne sejlere. Dette samarbejde har flere juniorsejlere benyttet, og der-
med lært meget om sejlads.   

Efter sommerferien var flere af sejlerne færdige med deres uddannelse og 
nogle havde meget travlt med lektier, 
hvilket betød at vi var ikke mange sejlere tilbage. Efter kort tid kom hel-
digvis nye sejlere til, og vi fik igen klubbens 405 og 29 ud at sejle.  

Da kulden igen meldte sin ankomst og solen forsvandt, begyndte vi med 
vinterundervisning, hvor John igen deler ud af 
sin store viden om sejlads.  

Som tidligere annonceret skal der efter generalforsamlingen findes en ny 
juniorleder. Erik Fürsteling har tilbud at overtage dette job, og jeg håber 
Erik og juniorsejlerne vil få ligeså mange gode oplevelser som jeg har haft.     

Med venlig hilsen  
Juniorleder  
Jan Christensen     
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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 

Thurø Sejlklub byder velkommen 
til et nyt medlem i klubben  

Hans Villy Hausner 
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Årsberetning fra optimisterne  

Vi har haft en rigtig god sæson for optimisterne, som først sluttede den 20. dec. 
med Julesejlads og vi regner med at starte op igen i marts eller april, så pausen 
bliver ikke så lang i år! 
Sæsonen startede med en tur i svømmehallen for at øve kæntringer i noget varmt 
vand. 
Vi startede nede på havnen omkring 1. maj og der kom mange nye rekrutter og 
flere af de gamle var også klar igen, der var dog et par stykker af de gamle som 
havde fået for meget gødning i vinter pausen, så de kunne ikke passe jollen mere 
og måtte låne en Feva jolle i SSS, super fint at vi kan hjælpe hinanden på den 
måde! 
Det har blæst meget i år, så det var nogen gange svært for de nye rekrutter at 
komme ud og nogen gange måtte de blive i land, de fleste er dog stædigt blevet 
ved med at komme og vi ved allerede nu at flere af dem kommer igen næste år, så 
de må alligevel ha fået en god oplevelse ud af det! 
Den store udfordring ligger i at lave noget sjov sejlads, både med og uden kapsej-
lads i tankerne. Der skal være lige meget plads til dem som ønsker at sejle kapsej-
lads og til dem som ikke synes det er sjovt, men som elsker at sejle rundt og 
lege i jollerne! 

Sæsonen har også været god på den måde at der har været en god forælder opbak-
ning, selvom det ikke altid har været lige struktureret, så har vi fået klaret det vi 
skulle, vi håber så på at blive bedre til det med strukturen til næste år, det gør det 
meget nemmere, især for nye forældre som gerne vil hjælpe, men som ikke rigtigt 
kender til det. 
Der har været en del som har sejlet stævner i løbet af året og det har været rigtigt 
fint, specielt når vi har været flere af sted sammen, så har de det rigtigt sjovt sam-
men. 
Vi fik også selv af holdt et godt stævne, Syd Bank Cup, på tros af at det blæste 
meget. 
Midt i oktober lavede vi Tour de Thurø . En sejlads når efteråret viser sig i sit 
smukkeste hjørne. 9 optimister deltog og endnu flere i følgebådene. Der var pit 
stop på Skårupøre-pynten over for Øgavl, hvor madpakkerne blev indtaget. Sidste 
del af turen foregik i næsten vindstille. 
I år har vi haft vinter sejlads om søndagen, fra oktober til sidst i december, det  
har været super godt og vi har haft gæstesejlere, Asger fra SSS og Frida fra Fjel-
lebroen har stort set været der hver gang. Vi har som regel sluttet af med varm 
kakao, suppe eller kage. Det har været nogen hyggelige søndage, hvor de seje 
unger bare er taget ud i alt slags vejr! 
Vi sluttede så af med Julesejladsen, en super dag, hvor ungerne pyntede deres 
joller og dem selv, inden de skulle ud og sejle om juletræet i frisk vind, snevejr  
og 5 minus grader, fantastisk at se hvor sjovt de kan ha det sammen i dette skøre  
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sejler vejr, hvor alle kølbådene står på land og kigger misundeligt ud på de små 
joller med deres små kaptajner! Bagefter var der hjemmelavede æbleskiver som 
blev bagt og spist i Egely, det var bare en sjov dag. 
Vi håber at komme endnu flere af sted til stævner næste år, men også at vi får 
lavet flere sociale arrangementer næste år. Det er de gode og sjove oplevelser 
som gør at man kommer igen! 
Der er nu allerede planlagt 5 dages sommersejlads i første uge af skolerne som-
merferie, det kan i alt sammen høre mere om næste år. 
                                                                               Godt nytår fra Optimisterne   

Husudvalgets årsmøde d. 17. november 2009

  

Husudvalget har i det forløbne år ikke været præget af de større aktiviteter. Mø-
deaktiviteten har været lav og der er ikke kommet noget nyt på tegnebrættet.  
Dette er også en følge af de måske lidt dystre økonomiske udsigter for Thurø 
Sejlklub for året 2009. 
Derfor har vi koncentreret os om den nødvendige vedligeholdelse og få nyan-
skaffelser, således at der er de ting tilstede i husenes brugere har behov for.  
Vi har så også konstateret at der er vedligeholdelsesopgaver i den kommende tid. 
Noget er der taget hånd om, og andet vil der blive taget hånd om i løbet af de 
kommende måneder, eksempelvis skal der males udvendigt på et tidspunkt når 
vejret tillader det. 
Egely har også i år været brugt flittigt af klubbens medlemmer, en fornøjelse for 
alle parter. I den forbindelse vil vi overveje nogle småændringer i retningslinier-
ne for lån af Egely således at de giver bedre information. Mere herom senere.  
Og så har husene været udsat for hærværk, døre er sparket i stykker, og vinduer 
ødelagte, men hærværksfolkene har tilsyneladende ikke fjernet noget. Dette har 
fået os til at overveje installation af overvågning eller alarm i husene. 
Umiddelbart efter sidste generalforsamling stoppede Mogens Felle i Husudvalget 
og efter sommerferien har Annie Ovesen og Steen Brøndsted også valgt at forla-
de Husudvalget. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige de tre tak for den ind-
sats de i årenes løb  har ydet for Husudvalget og for Thurø Sejlklub. 
Jeg vil sige Husudvalget tak for indsatsen og godt samarbejde i år, og så vil jeg 
håbe at der er et par eller tre klubmedlemmer der har over-
skud i hverdagen til at deltage i husudvalgets arbejde.   

Endvidere tak til Seniorgruppen for deres arbejde med at 
vedligeholde områderne omkring vore klubhuse så de altid 
ser pæne og indbydende ud.                                

   Kaj  
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Hvor dum kan man være! 
eller 

Hovmod står for fald!  
Endelig efter et par ugers ventetid, først fordi vejrguderne blæste for voldsomt op 
til dans, og der- efter fordi vi nu skulle have Prebens 75 års fødselsdag overstået, 
kom vi den 27 september  af sted på vores planlagte eftersommers sejltur. Preben 
er min gamle kammesjuk som stadig kan holde mig ud. En ikke ringe præstation. 
Nu valgte vejrguderne imidlertid at lukke for blæsebælgen, så vi tøffede for mo-
tor, og storsejlet sat i det forfængelige håb at vi måske kunne blive bevilget lidt 
luft. 
Det skete ikke, og vi gik i havn i Søby. Næste morgen, efter et solidt morgenmål-
tid indtaget ved Guldbageren (har du ikke prøvet det kan det stærkt anbefales og 
så slipper man for opvasken) satte vi så kursen rundt om Skjoldnæs og sydover 
mod Kapeln. 
Som dagen før var der ingen luft så motoren fik lov til at lade batterierne godt op. 
Nå skidt solen skinnede og termometret viste 20 til 22 grader, så vi flød ud i 
cockpittet og ordnede verdenssituationen, der som sædvanlig trængte grusomt. 
Efter en nat i Kapeln, og et besøg hos skibshandleren drog vi nordpå  for at gå op 
igennem Alssund til Dyvig. Kapeln var, blev vi enige om, ikke som i de gode 
gamle dage eller også var det os der ikke var det. Er det nødvendigt at fortælle at 
der stadig ikke blev os tildelt nogen luft. Kun en lille time blev Genuaen rullet 
ud. 
I nærheden af Dyvig  bor  min gamle barndomskæreste Ingrid, og hvis det passer 
at gammel kærlighed ikke ruster, kunne vi måske blive inviteret på  aftensmad.  
Men, men, men,- inden da skulle vi grueligt meget ondt igennem. 
Kommet godt igennem broen i Sønderborg, og rækken af grønne og røde bøjer 
forkyndte jeg for Preben, at nu var der ikke flere, og forfaldt til tilfreds lediggang 
på bløde puder i cockpittet. 
Det skulle jeg ikke have gjort! 
Pludselig lød der en stille skurren fra der hvor kølen sidder, og den lagde sig godt 
tilrette i et lidenskabeligt smækkys med mudderbunden i Snogbæk Hage. (Se 
venligst på kortskitsen) 
Det jeg godt kan lide ved  gamle Preben er hans udprægede flegma. Han tog det 
helt iskoldt og roligt og sagde ingenting. 
Havde jeg været i hans bukser var skipperen ikke sluppet så billigt. 
Altså stod  vi der, solen skinnede, ikke det mindste lille vindpust til at hjælpe 
med at krænge skuden lidt og så med motorens hjælp komme ud på dybere van-
de. Ingrids aftensmad fortonede sig i det fjerne. 
Dog. Når nøden er størst er hjælpen nærmest.  Sandelig om ikke en båd fra Åben-
rå dukkede op og tilbød sin assistance- tilgiv mig kære læser men bådens  
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navn og andre data er glemt og borte, dog huskes at dens dybgang var 1,7meter, 
og at vores er 1,85. 
Den hjælpsomme skipper var forståeligt nok ikke meget for at komme for tæt 
på. Så jeg, som jo var skyld i  dilemmaet afførte mig mine klæder- der var hel-
digvis ingen damer tilstede- og sprang uforfærdet i bølgen den blå. 
Fremragende navigatør er jeg visselig ikke, men svømme det kan jeg sgu. 
Åbenråbåden havde en trosse klar. Tilbage med den. Og så! Nej vi kom ikke af  
grunden. Den spændte trosse sprang , og håbet ligeså for Åbenråskipperen  
meldte nu, at han af tvingende grunde måtte efterlade os, da han  skulle være i 
Åbenrå til bestemt tid. Hvad gør man så når man står med bar røv, og ser ud 
mod den satans østbøje som man ikke fik, fordi man naivt troede, at man kunne 
Alssund udenad. 
Ja så tager man selvfølgelig tøjet på igen , fatter  mobilen , og begynder at ringe 
lidt omkring. For fuldstændighedens skyld kan nævnes at Prebens forslag om 
hjælp fra Falck, ikke gav pote. 

Efter flere opringninger og ad sære veje 
fik jeg til sidst fat i Marinedistrikt Katte-
gat,, og sandelig om ikke vagthavende 
officer lovede os bistand. De havde en 
hjemmeværnskutter på en opgave oppe 
ved Fredericia , men når de var færdige 
der, ville han sende dem ned til os. Det 
ville måske nok blive lidt sent , men ikke 
en vind rørte sig , og solen gik flammende 
ned over  Jyllandskysten. 
Alt i alt så det ikke så sort ud, selv Preben 
udstødte flere små begejstringshyl, som 
jeg dog dæmpede ved gøre opmærksom 
på, at dem der kom var glade amatører 
ligesom os, og se hvad det førte til. Ord-
vekslingen sluttede med at Preben mente 
at de i hvert fald havde remedierne. En 
påstand der skulle vise sig til fulde at være 
rigtig. 
Uden mad og drikke duer helte ikke, så vi 
fik os et par rugbrødsmadder og en pils-
ner, en dram blev det også til. Der var så-
mænd helt hyggeligt ved solnedgangstide 
på Snogebæk Hage, medens vi ventede på 
de ædle redningsmænd fra det maritime 
hjemmeværn.  

Forsættes på side 24  
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Duelighedskursus i sejlklubben   

Her er chancen for klubbens medlemmer at få erhvervet duelighedsbevis 
på et planlagt turbokursus i den kommende vintersæson i Svendborg 
Amatør Sejlklub  

Den teoretiske undervisning vil foregå over 4 aftener (tirsdage) og 1 
weekend. Da pensum til prøven indeholder meget huskestof, vil pro-
grammet være temmelig stramt, hvorfor du skal regne med lidt hjemme-
arbejde op til de enkelte undervisningsaftener.  

Når det engang bliver forår skal vi ud på vandet, hvor du udover alminde-
lig sømandsskab også skal lære at manøvrere en båd under forskellige 
forhold, sejlsætning, knob og stik, ankring, havnemanøvrer mv. I den 
praktiske del skal vi også ud på en natsejlads, hvor der sejles efter fyrli-
nier og lysreflekser, hvilket for alle er en stor oplevelse og en brugbar 
erfaring.  
Den teoretiske prøve er planlagt til medio marts og den praktiske prøve 
ultimo maj 2010.  

Kurset starter d. 19. jan. og forsætter d. 2. og 9. feb. og d. 9. marts  
samt d. 20 og 21.marts   

Deltagergebyr for teori/praktik kr. 800,- ekskl. bøger 
Eksamensgebyr: kr. 310,-  

Tilmelding så hurtig som muligt.  

Ole Ingemann Nielsen 
Mobil: 29 67 49 18 eller på E-mail: oin@amu-fyn.dk 
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Nordea Bank invitere til en spændende aften i  
Thurø Sejlklub, med foredrag af OL guldmedalje  
vinderen sommer 2008 i 49-er klassen   

Martin Kirketerp.  

Nordea holder også et kort indlæg om formueoptime-
ring.  
Nordea er vært ved et let traktement . 
Vel mødt til en spændende og anderledes aften i Thurø 
Sejlklubs lokaler. Den 9 marts kl.19:00 

  

Vinterstemning  

Billeder fra en smuk 
decemberdag i  

Gambøt  
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Årsberetning for Solingafdelingen  

Sæsonen 2009 sluttede d. 5. dec. hvor den sidste Fleetsejlads blev sejlet, igen i 
fint sejlvejr, og herefter blev bådene gjort klar til optagning d. 21 december. 
Det har været en meget aktiv sæson hvor Solingerne har været i brug 4 dage om 
ugen, samt til kapsejlads i nogle weekender. 
Der har været tilfredshed med at Soligerne er blevet nemmere at sejle, med fald 
og hal sat de samme steder i alle bådene, samt bedre ordning med Bådsmænd, 
der løbene holder bådene sejlklare. 
Vi har nyt godt af 4 nye spilere som Ib Oldrup fik sponsoreret i 2008, så klub-
kassen blev sparet for den udgift. Vi har bruger de nye spilere om mandag, tirs-
dag og onsdag ,og  sejler så med de gamle spilere om torsdagen til Fleetsejlads 
Storsejl og fokke er nu så slidte at vi løbene gennem sæsonen, har været nødt til 
at reparere dem, og de holder ikke en sæson til. Derfor har vi ansøgt bestyrelsen 
om 50.000 kr. til køb af nye sejl, hvilket er blevet bevilliget. Vi har nedsat et 
udvalg som skal søge fonde og/eller sponsorer til at prøve at få dækket udgifter-
ne til de nye sejl. 

Den store årlige bowlingkonkurrence

  

Afholdes  d. 18 februar i Bowl`n`fun, Nyborgvej. 
Prisen for denne aften, med bowling og buffet er kun 139 Kr. Dog excl. skoleje.  
Ankomst og indtjekning kl. 17.30. 
Bowling fra kl. 18 til 19. 
Og kl. 19.15, går vi i gang med den lækre buffet. 
De, der har været med før behøver vist ikke at opfordres, og til dem der ikke har 
været med før, er kun at sige: 
Kom og hyg jer sammen med de andre gode mennesker fra sejlklubben, og få en 
god afslutning på en mørk og kold vinterdag, uden at skulle tænke på mad og 
opvask o. s. v.                                                                                                                                                                   
Der er foreløbig reserveret 6 baner, og bord til 25 personer, men begge dele kan 
øges blot vi slipper for meget sene tilmeldninger. 
Som sædvanlig præmie til bedste bowler på hver bane. 
Tilmelding senest d. 11. februar.  
På tlf. 62 22 14 59 eller - erlingst@stofanet.dk  

Du kan også tilmelde lige efter generalforsamlingen  
for der kommer da både du og jeg.    

  Tilbage er kun at sige. Vel mødt!   
  Aktivitetsudvalget.  
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Mandagssejlads har alle fire Solinger deltaget i, og forhåbentlig er der også næ-
ste år fire Solinger til start om mandagen, også 806éren har været på banen om 
mandagen. 
Tirsdag har juniorerne haft bådene på vandet i lunkebugten. en kapsejlads rundt 
om Tåsinge er det også blevet til med to af Solingerne. 
Onsdag er det fire pigesejlerbesætninger der har glæde af bådene. En enkelt So-
ling deltog i pigernes Hyæneræs i Fåborg, og klarede sig flot i det barske vejr. 
Torsdag har Fleetafdelingen haft et fint samarbejde med juniorafdelingen. For at 
give juniorsejlerne mulighed for at prøve at sejle kapsejlads i kølbåd, har junio-
rerne kunnet være en del af besætningen til Fleetsejladserne. Dette arrangement 
har fungeret så fint, at vi fortsætter med det i næste sæson. 
Solingerne har været lejet ud til Københavns Universitet et par dage, ellers har 
der ikke været nogen der har ønsket at leje Solingerne til en tur i det Sydfynske 
øhav. 
Vi har fået bedre plads til sejlene i værkstedsrummet, og det er nu nemmere at 
holde orden på fokkene. Vi skal have forbedret tørrepladsen til spilerne på bag-
siden af huset, så vi bruger vinteren til at gå i tænkeboks, og finde på en god 
løsning. 
Vi holdt årsmøde d. 12. november og der var fint fremmøde. Alle brugere af 
bådene var repræsenteret. Mandagssejlere, Juniorformanden, Pigesejlerne og 
Fleetsejlere kom med en evaluering af sæsonen og ideer til at forbedre brugen  
af bådene. Der er nok at tage fat på med hensyn til vedligeholdelse og forbedrin-
ger, men heldigvis er der mange sejlere, der er villige til at give en hånd med.  
Vi skal også have opdateret hjemmesiden og lavet en liste over samtlige aktive  
Solingsejlere. 
Vi fik nedsat et Solingudvalg bestående af: Henrik Buchwald, Henrik Meyer,  
Kim Bunger, Nick Bunger, Erik Garne Thomsen, Ulla Holme, Torben Pedersen, 
og Jørgen Holme.  

Jørgen Holme blev genvalgt til formand for Solingudvalget.  

Tak for en rigtig god sæson med fint fremmøde til aktiviteterne,  
og så kan vi kun længes mod foråret, hvor vi går i gang med en ny sæson i So-
lingerne.     

      Jørgen Holme 
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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 

 

info@skipperkroen-thuro.dk 
www.skipperkroen-thuro.dk 

 

SØNDERVEJ  1 - THURØ -  TLF. 62 20 50 12 

God mad 
Et godt sted at feste 
Hyggelige omgivelser 
Ring efter en brochure 

SELSKABER 
FRA 8 - 80 PERSONER 

DINNER TRANSPORTABLE  

 

http://www.skipperkroen-thuro.dk
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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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Hjemmeværnskutteren dukkede op ved midnatstide og dryppede krogen lige 
nord for den stadig satans østbøje. (se venligst igen på kortskitsen) Satte en stor 
gummibåd i vandet. Den var udstyret med en kæmpestor påhængsmotor, samt to 
gutter udstyret med dragter og hjelme og masser af andet grej. Så Preben fik ret, 
remedierne havde de. 
Vi tog fat på opgaven. 
Denne gang fik de en af mine trosser ombord, vi har også noget grej der duer, og 
så angav jeg hvilken vej jeg mente de skulle trække. Nemlig den vej vi var kom-
met ind. 
Men nej! Høfligt, men bestemt blev jeg vist tilrette. Deres skipper havde beordret 
dem 

 

sådan hedder det vist i militæret 

 

til at trække mod lyset fra kutteren. 
Spagfærdig opponering blev bestemt afvist. Sluttelig holdt jeg min kæft. Selv jeg 
kan tie når det gælder. Man skændes ikke med ædle redningsmænd.  
De kunne måske finde på at sejle væk. 
Så begyndte de at trække. Drabanten slog sig i tøjret som en brunstig tyr, og kø-
len pløjede en rende i mudderet på langs af grunden, men desværre på den gale 
side. 
Trække det kunne de, og det gjorde de. Hvor mange meter mudder vi fik pløjet 
ved jeg ikke, men at flyde blev det ikke til. Stadig holdt jeg bøtte, noget onde 
tunger måske vil påstå ikke kan lade sig gøre. 
Otte gange blev det til , og min tunge var nærved at blive bidt i stykker. Så ende-
lig ophørte redningsmændenes  tålmodighed, og den ene spurgte hvilken vej jeg 
ville, hvis det var mig der bestemte. 
Inde ved Sønderborg står der en antennemast med to kraftige røde flyverlys på. 
Den vej sagde jeg og pegede. Så trak de en gang til, og så flød vi. Guderne, for-
synet, være lovet, ellers var kølen vel revet af. 
Redningsmændene sagde ingenting. Det gjorde jeg heller ikke. Preben udstødte 
et lettelsens suk. 
Så manglede kun at de kastede los, så de kunne komme ud til kutteren til et vel-
fortjent hvil. 
Ulykkeligvis kunne de ikke brække det knob op de havde tøjret os med. Ad-
spurgt  oplyste de at de skam havde en kniv, men de kunne blot ikke finde den. 
Så løsnede jeg trossen på forklampen og smed den over til dem, med ønsket om 
at de kan bruge den hvis de en anden gang skal hjælpe en klodsmajor der ikke 
har set sig for. 
Fulgt af taksigelser forsvandt de i mørket, og vi tøffede ud på lidt dybere vand og 
ankrede for natten, som stadig var lun og mild. Holdebunden var som sådan en 
skal være. Det havde vi med egen køl konstateret. Næste morgen fortsatte vi til 
Dyvig, hvor jeg endnu en gang måtte i vandet for at befri skruen for diverse lan-
ge tangtråde vi havde samlet op inde på grunden. Denne gang var jeg dog behø-
rigt dækket med  noble badebukser. 
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VIND EN HEL FLASKE MED VARMENDE DRÅBER.  

For at få lidt andet stof i bladets spalter end lige de saglige indlæg fra udvalgene, 
udskriver vi en konkurrence, hvor du kan fortælle om en af de oplevelser du har 
haft med  dit skiv. Du kan delagtiggøre vi andre, og selv genopleve glæder , sor-
ger, sejre , nederlag , erfaringer. Hylende morsomme øjeblikke, fare og dramatik.  

Uden for konkurrencen, har jeg givet bolden op med en beretning om det de fle-
ste sejlere oplever, nemlig en grundstødning. 
Men ordet er frit.  

Bedste historie,- bedømmelsen foretages ved flertals afgørelse i bladudvalget-, 
præmieres med en flaske Korvet Snaps. 
Kommer der rigtig mange historier, vil vi ud af bunken vælge en til næste num-
mer, som også  vil blive bragt i bladet, men dog kun vil være en halvflaske værd. 
Og vice versa, indtil bunden af den forhåbentlig store bunke er nået. 
Lad os se om I kan andet end sejle.         

På udvalgets vegne.      
          Erling S. 

Sandelig om ikke vi også blev inviteret til aftensmad hos Madam Ingrid, som 
selvfølgelig benyttede lejligheden til  at åle mig med grundstødningen. Kvinder 
lader ikke en god mulighed gå til spilde. Hun brød til sidst sammen og tilstod at 
hun sammen med sin mand havde også havde været grundejer på selv samme 
grund, men det havde selvfølgelig været mandens skyld.  

Om resten af turen er kun at berette, at hjemturen selvfølgelig uden luft gik for 
motor helt til Rev Trille, og da vi nåede ind  i sundet måtte maskinen igen i 
gang. Men solen skinnede hele tiden. 
Så alt i alt en sensommertur , som  måske vil blive husket lidt længere end andre 
gode sejlture i verdens bedste sejlfarvand.    

         Erling S. 
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Mini fleet en kultur form i rivende udvikling i TSK  

Vi har snart sejlet denne form for intensiv kapsejlads i vores godt brugte 
solinger i 10 år. Det lader til at vi har ramt noget af det rigtige for flere 
og flere kommer og sejler med år efter år. 
I år tog vi et drastisk skridt og slog os sammen med junior afdelingen og 
sejlede hver torsdag hvor vi tidligere kun havde sejlet hver 14 dag. Vi 
benytter os af en sms kæde hvor vi tilmelder os senest mandagen før og 
hvor vi kan pare sejlere som mangler en makker.  
Det gav pote og vi samlede mellem 4 og 8 hold hver torsdag sæsonen 
igennem. 
Samtidigt har vi haft mellem 2 og 6 junior sejlere, fordelt i bådene. På 
den måde har vi forhåbentligt lært dem et par tricks. De var dog mest 
aktive i foråret, men kommer forhåbentlig igen. 
Socialt har vi samtidigt fået et netværk af sejlere samlet om det vi jo 
synes er sjovt, nemlig benhård kapsejlads, diskussioner om regler og en 
god gang humor hvor man jævnligt er udsat for godmodig mobning hvis 
man har gjort sig fortjent til det. Det hele skylles ned med en kold øl 
efter sejladserne.  
Vores årlige julefrokost, indbygget en gang mini fleet om morgnen 
efterfulgt af afrigning af solingerne, var igen et stort tilløbs stykke. Vi 
lavede små konkurrencer i bordfodbold, bordtennis og bob og havde 
optaget årets klubmesterskab på dvd som kørte i baggrunden. 
10 mandskaber havde tilmeldt sig årets klub mesterskab i mini fleet og 
Erik Garne og Henrik Buchwaldt vandt i år efter en tæt finale sejlads. 
Vejret var super, men banen noget kort p.g. a syd vestlig vind i 
Thurøbund. 
Vi er friske på en ny sæson med nye sejl til solingerne.  
Mens man i mange sejlklubber diskuterer hvordan man samler folk til 
klub aktiviteter på tværs, glæder vi os over en stigende aktivitet i vores 
lille niche. Måske det kan inspirere andre? Det håber vi.          

          Solingudvalget v. Nick Bünger 
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ÅRSBERETNING - BLADUDVALGET 2009  

Bladet er udkommet, synes vi, rettidigt og flot i tryk og farver. 
Udvalget har besluttet at bringe flere farvesider i bladet. Dog 
efter behov. Gratis er farver ikke.  

Bladet kostede klubben knap 10.000 Kr. i 2009, eller ca. 18 Kr. 
pr medlem for 6 numre. Beløbet bliver nok lidt større i 2010, 
men vores vindue til medlemmerne og Omverdenen bliver så 
lidt flottere.  

Hjemmesiden læses af rigtig mange og udvalgene bør benytte 
sig mere hjemmesiden, men ikke glemme at sende indlæg til 
bladet i god tid. Vi må stadig, i sidste øjeblik, ringe rundt og 
rykke for indlæg.  

Vi vil også benytte lejligheden til at gøre medlemmerne op-
mærksomme på hjemmesidens debatforum. Her er muligheden 
for at komme til orde og nå ud til rigtig mange, med ros, ris, 
forslag o. s. v.  

Men hjemmesiden kan ikke erstatte bladet, så er der især nog-
le yngre medlemmer der vil være med er de så hjertelig vel-
komne til at deltage i arbejdet med at sætte Gambøtposten i 
søen.         

Bladudvalget.  

Søndag den 7. marts 2010 kl. 12:00 er der foredrag i Egely  

Handicap sejleren Anders Lehmann kommer og fortæller om sejlads  
i sin specialbyggede trimaran.  

Der vil blive en pause kl. ca. 13:00, hvor vi for lidt at spise, hvorefter  
foredraget fortsætter. Afslutning ca. kl. 15:00.  

Pris ca. kr. 50.00 for pizza bestilles ved ankomst. 
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HANDICAPUDVALGET ÅRSMØDE  i EGELY  

Torsdag den 01.10.09. holdt vi afslutning og årsmøde med spisning. 
Det var afslutningen på vores første sæson med det nye broanlæg, 2 nye 
kraner samt befæstet p- og opholdspladsplads og ikke mindst vores nye 
samlingsbord på pladsen. Det har været rigtigt godt. 
Det har givet markant forbedrede forhold for sejlere og hjælper, langt let-
tere adgang til bådene og til verdenshavene

 

Bordet er blevet et samlingssted for sejlere, hjælpere og andre midt i det 
aktive sejlermiljø. 
Med det nye anlæg har klubben et godt aktiv til at hjælpe flere handicap-
pede i gang med handicapsejlads. 
Men trods alle disse gode forhold var der ikke noget sejlads uden hjælpe-
re. Så en rigtig stor tak til dem.  
Skulle der være en enkelt eller to  (gerne flere) blandt læserne der  kunne 
tænke sig en tak til næste år, skal I bare kontakte mig,  jeg skal nok lægge 
et godt ord ind så I kan indlemmes i hjælperskaren. 
Mini 12 meter bådene blev totalrenoverede i vinterpausen af Erik og Pe-
ter. 
Der kom nye rulleforsejl med UV- beskyttelse på 2 af bådene, de 2 sidste 
får tilsvarende rulleforsejl i den nye sæson. 
På årsmødet blev der udtrykt ønske om at få etableret et skridsikkert  un-
derlag i bunden af Mini 12 meterne og det samme i Gambøt. 
Det blev påpeget at klargøringen skal påbegyndes så betids at bådene er 
klar til sæsonstart 1.maj. 
Det er aftalt at undertegnede i januar tager kontakt til udvalget for at læg-
ge en plan for klargøring af bådene. 
Udvalget består af følgende: Lars Andersen, Flemming Helskov, Torsten 
Lund, Erik Madsen og Erling Justesen. 
Som Sejlcenter for Handicapsejlere skal vi i juni 2110 afholde et af 2 
stævner. Det bliver med Olsen Twin både. Sønderborg kommer med 2 
både. Det bliver et stævne med vægt på socialt samvær. 
I uge 27 afholdes der sejleruge i Hou Søsportcenter for handicappede. 
Her bliver mulighed for at prøve forskellige bådtyper.  
Der bliver foredrag og socialt samvær. 
Dansk Sejlunion giver tilskud til opholdet og opfordre klubberne til at 
gøre det samme. Programmet er ikke fastlagt endnu. Så snart det forelig-
ger vil det komme på hjemmesiden. 
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Der vil blive arrangeret hjælperkursus i marts måned, med indkaldelse i 
januar med tid og sted.  

Med det ser jeg frem til ny og spændende sæson 2010.     

Erling Justesen,   
formand for Handicapudvalget.  

Endnu et smukt december billede fra Gambøt 
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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. 

       

Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

http://www.strandberghus.dk
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Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

