
 
1 Thurø Sejlklub 

 

Thurø Sejlklub   

Nr. 3 maj/ juni 2010 

Standerhejsning 
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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 Bjerne Sørensen Birkealle 9 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 44  

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 Erling Steffensen St. Byhavevej 24 
bladet@thurroesejlklub 

Svendborg 62 22 14 59 

Juniorer Erik Fürsterling Grønnevænget 4 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62  20 78 62 

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   

Maj             5.  Pigesejlads starter     

8.  Distancesejlads starter. Skippermøde kl. 9: start kl. 10:    

10. Første aftensejlads.  

           21. Pinseturen, tilmelding snarest - se mere side 16  

Juni            1. - 4. Safirmesterskab    

6. Breddestævne, se side 12  

    25. Klubgrillaften  

Juli  Sommerferie  

August 14. Hyæneræs,  (Troense)  
21. Øhavet Rundt        

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23 juni

 

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: lise@thuromail.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    
Kære medlemmer nu er vi ved at ryste det sidste af  vinteren 
af os og ser nu  frem til sommerens nye aktiviteter,  dog med 
tilbageblik.  

Der har bl.a. været afholdt 2 arrangementer først i marts  
måned for alle sejlere. Den handicappede Anders Lehmann 
fortalt om sit store engagement i at bygge en båd beregnet til 
at kunne sejles alene af en multihandicappet person, det blev 
en meget  inspirerende fortælling  omkring  det store arbejde med at købe en ra-
cerbåd og omdanne den til handicapbrug.  Et par dage efter, endnu et stort arran-
gement som Nordea Bank stod vært for, først lidt om Nordea bank og bankforret-
ninger,  og efterfølgende foredrag fra 49-eren  ved Martin Kirketerp,  banken var 
desuden vært ved  øl og vand samt sandwich til de fremmødte.  Begge arrange-
menter kunne sagtens bære flere deltagere.  Begge tilbud til jer medlemmer var 
GRATIS. Hvorfor kan der ikke tiltrækkes  flere sejlere ?? Pigerne havde en sam-
menkomst senere i marts måned  omkring sejlads i Middelhavet, her havde dog 
flere mandlige medlemmer forvildet sig indenfor , så aftenens arrangement blev 
godt besøgt.   

Klubben vedtog på  den seneste generalforsamling at budgettere med underskud 
for det kommende år, men bestyrelsen ser i øjnene at de tilskud som kommer fra 
Svendborg Kommune vil falde i de kommende år,  udligning  vil være en højere 
egenbetaling.    

Vi havde standerhejsning den 18. april med lidt mindre tilslutning end tidligere. 
Er det et udslag i, at medlemmerne ikke har samme opfattelse af fællesskabet som 
tidligere, de unge var meget lidt repræsenteret , ja næsten ingen. Standerhejsnin-
gen er jo vor fælles start på den kommende sæson aktiviteter, alle medlemmer 
burde være her denne dag.  Har du/I  en ide til en anden måde at starte sejlersæso-
nen med, send mig en mail. 

Klubben er en forening også med 

 

efter min opfattelse 

 

en forpligtelse i fælles-
skabet til at yde en indsats for klubben. Vi har haft en lang tradition for at vi kla-
rer mange opgaver, i de seneste år løst for en stor del af Seniorgruppen, samt Tor-
denskjolds soldater.  

Hvis denne forpligtelse ikke leveres må klubben betale for arbejdets udførelse af 
håndværkere m.v..   

Ib Oldrup 
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Det vil så betyde at kontingentet for alle må sættes op, bestyrelsen kunne også ty 
til at der fremover betales kontingent samt tvungen indsats  af medlemmerne, dvs.  
at klub-medlemmer pr. år skal yde et vist antal timer, f.eks. 5 timer, kan det ikke 
lade sig gøre, betales sidst på året f.eks. Kr. 100,00 pr. manglende time i ekstra-
kontingent.  Andre sejlklubber har TVUNGEN arbejde for ALLE.  Du kan til 
enhver tid melde dig hos formanden eller udvalgene, uden at du føler dig forplig-
tet til at være med i bestyrelsesarbejdet.  

Foråret er nu i gang og det betyder at vi alle færdes omkring vandet og med me-
gen SOL  UV- stråling, Dansk Sejlunion  er sammen med Trygfonden og Kræf-
tens bekæmpelse gået ind i en kampagne Skru ned for solen .  Specielt mellem 
12 og 15. Se mere på DS hjemmeside.  

Aktiviteterne er i gang med sejlads, både for de yngste 

 

ungdom 

 

seniorer   i 
denne skrivende stund er  tilmeldinger på vej til udvalgene omkring  deltagelse I 
klubbens aktiviteter, hvad end  du vil sejle i løbet af ugen i den kommende sæson, 
eller kun tage med på Pinseturen i år, udvalget har lavet et godt program, således 
at vi stadig er en af Danmarks bedste sejlklubber. 

                      

 

OBS. OBS. 
Klubgrillaften 

Fredag d. 25. juni   

Vi prøver igen i år at indbyde alle klubbens medlemmer til en uformel 
grillaften fredag d. 26. juni. Grillerne er klar kl. 18. I skal bare selv med-
bringe kød 

 

tilbehør og drikkevarer. Hvis nogen har et musikinstrument, 
så tag det med. Vi laver nogle sangblade. Vi håber meget, at se et bredt ud-
snit af klubbens medlemmer denne aften. Tilmelding er ikke nødvendig, 
bare mød op med madkurv og godt humør.   

På vegne af broudvalget.            
Just og Harry 
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Sæsonstart 2010 for pigerne.  

Så er pigerne klar til at gå på vandet. Trods nogle bådes valg om ikke at sejle i år, 
er der med tre nye bådes tilgang - Erling med Aiolos, Bjarne med Tine og Ib med 
Vandvid - lykkedes at få plads til de 70 piger, der har tilmeldt sig. Det er dejligt, 
så tak for de nye både!  

Skulle vi få et par enkelte ekstra indmeldinger, når sæsonen kommer i gang går 
det nok også, da det jo er tre store både, vi har fået med.  

Derudover har et  par enkelte efter eget ønske valgt at være løsgængere i år. Det 
vil sige, at de hopper på, hvor der er plads på bådene fra gang til gang.  

Pigernes motto er jo, mød op 

 

alle kommer ud at sejle. Vi har vist endnu ikke 
oplevet, at dem der er mødt op på pladsen ikke er kommet ud at sejle. Så derfor 
mød op 

 

også selvom din båd ikke lige sejler en aften.  

Onsdag den 28. april holdes fordelingsmøde, hvor program og fordeling på både-
ne bliver præsenteret. Herefter starter sæsonen på vandet onsdag den 5. maj. Jeg 
vil gerne her henvise til at holde sig orienteret på hjemmesiden 

 

her vil der blive 
orienteret om eventuelle ændringer i program m.m. Hjemmesiden er ajour 

 

også 
hurtigere end hvad vi kan nå at få i bladet

  

Som nævnt er der 70 piger i år. De er fordelt på 16 både, hvoraf 5 er klubbens.  

Desuden består pigersejlerne jo også af en del mænd, som hjælper os: 
Dommerne Keld og Bent, 
Bådtilæggerne Lars Løvshall, Ole Christian Mørch, Erland Dissing og fra    

i år også Ib Oldrup, Bjarne Skov og Erling Steffensen. 
Solinghjælper Jørgen Holme og lidt teori ved John Runge  

Hermed er holdene sat, og vi glæder os til at komme i gang!   

Med ønsket om en rigtig god sæson 
Janice L. Frænde 
Pigesejlerformand 
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Thurø pigesejleres vintermøde 2010 med foredrag af Henrik Meyer.   

Onsdag den 17. marts 2010 var omkring 45 mødt op i Egely  - mænd som kvinder 

 

til et spændende foredrag af Henrik Meyer om hans tur i det Græske øhav tilba-
ge i 1992/93. Det var pigesejlerne, der havde inviteret til vintermøde 

 

og i år var 
alle klubbens medlemmer budt med. Erling var der selvfølgelig 

 

ellers ville jeg 
også være blevet skuffet .  

Henrik havde taget en masse billeder med som lå klar til fremvisning på compu-
teren. Efter lidt start vanskeligheder med pc, projekter og strøm lykkedes det at 
komme i gang.  

Tilbage i 1989 gjorde familien Meyer alvor af snakken om drømmen om at sejle 
langfart. Starten gik ved købet af en Norlin 34. Herefter gik et par år med forbere-
delse og i 1992 startede turen så i det Ioniske hav senere forbi Athen og videre ud 
i det Ægæiske hav.  

Skulle hilse og sige, at det er nemt farvand at sejle i. Der er dybt vand overalt og 
ofte meget fine vindforhold samt - i hvert fald den gang - masser af delfiner, som 
kommer og hilser på. Lige alt det man drømmer om samtidig med sol og varme 
og smukke vandskaber . Selvfølgelig var dette drømmebillede en del af beret-
ningen, men også et meget mere nuanceret foredrag, skulle det vise sig.   

Henrik fortalte en meget personlig beretning om det at sejle far, mor og en 5-6 
årig knægt. Dilemmaet mellem far og mors drøm om at komme ud at sejle langt 
og længe, at se en masse og hele tiden opleve nyt kontra en 5-6 årigs ønsker og 
behov. Om betydningen af den manglende kontakt med andre børn og mennesker 
samt efterhånden drengens mere og mere indadvendte og triste fremtoning. Det 
svære i at møde nye mennesker hele tiden og bedst som der var knyttet kontakt, ja 
så skulle de videre i hver sin retning.. .  Ting der er værd at tænke over.  

Senere fortalte Henrik om en frygtelig oplevelse i et voldsomt blæsevejr i mørke. 
Han skulle på fordæk og orden noget ved forsejlet. Med livline på godt nok, men 
kun den lange ende gjort fast 

 

det resulterede i  at han hang på et tidspunkt ryger 
udenbords og hænger med hovedet nedad 

 

op og ned i vandet - uden mulighed 
for at kommunikere med fruen, som stod ved roret og som intet kunne høre grun-
det blæsten eller se grundet mørket. Heldigvis falder hun tilfældigvis af og skifter 
lidt kurs, efter hvad der må have føltes som en evighed.  Henrik får på en eller 
anden måde reddet sig om bord igen. En sådan oplevelse sætter selvsagt sine spor 

 

både lige i nuet men også efterfølgende.   
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Så alt i alt en beretning om fantastiske sejlture, sol og varme, sjove oplevelser, 
men også det mere grænseoverskridende man kan opleve på sådan en langturssej-
lads.  

Efter foredraget 

 

som kun var første halvdel, hvorfor anden halvdel måske kom-
mer næste år -  var der hygge ved bordene over et glas vin og et stykke brød med 
ost. En dejlig aften som især Henrik skal have tak for.   

Med sejlerhilsen   
Janice L. Frænde 
Pigesejlerformand  

Lej en Klubbåd til at sejle Mandagskapsejlads til sæsonen 2010.  

Har du lyst til at sejle Soling eller 806èr til Mandagskapsejlads ? 
Hvis du går med en drøm om at plane af sted på Lunkebugten i en Soling, eller 
har lyst til at prøve kræfter med de andre 806ére til mandagskapsejlads, så har du 
muligheden for at leje en klubbåd. Med fornøjelsen i at sejle en klubbåd om man-
dagen følger også forpligtelsen til at fungere som bådsmand for båden, således 
at båden bliver klargjort, vedligeholdt, og evt. skader udbedret hurtigst muligt. 
Det koster 1500,00 kr. at leje en Soling og 2000,00 kr. at leje 806éren for en sæ-
son. 
Hvis du ønsker at leje en klubbåd, til mandagskapsejlads så kontakt Jørgen Hol-
me tlf.  62207670 senest d.23 marts. Hvis der er flere der ønsker at leje en båd, 
end der er både til rådighed, vil der blive trukket lod om retten til at leje en 
båd ,på Solingudvalgsmødet onsdag d.24 marts. 
Du har også mulighed for at tegne et årskort til en klubbåd. Det koster 500,00 kr. 
for en sæson, hvor du kan bruge båden, når dem ikke bliver brugt i klubregi. Der 
er også mulighed for at leje en båd en weekend. Hvis du vil vide mere så kontakt                                             

   

       Jørgen Holme og/eller se på  www.thuroesejlklub.dk   

http://www.thuroesejlklub.dk
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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 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 
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Thurø Sejlklub skal den 6. juni 2010 
Som Center for Handicapsejlads, under Dansk Sejlunion, afholde det 1. af 2 bred-
destævner i år, det 2. stævne afholdes den 6. september i Sejlklubben Køge Bugt.  
Indbydelserne er blevet udsendt til 17 sejlklubber der har handicapsejlads på pro-
grammet.  
Det bliver spændende at få afprøvet vores  nye anlæg og et stort arbejde at få til-
rettelagt et godt stævne, heldigvis har mange gode kræfter tilbudt hjælp og støtte 
så vi ser frem et spændende og sjovt stævne.  
Indbydelsen er, som følger på næste side.  

                                                               Hilsen Erling  

Broudvalget

   

I her sikkert alle lagt mærke til de fine rød/grønne skilte 
med indgraveret nr. på pladsen. Husk nu at de også skal 
bruges, så gæstesejlere nemt kan finde ind til ledige pladser.

   

Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes 
af fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen.   

Medlemmer der vil have joller stående på pladsen skal henvende sig til 
broudvalget helst på mail havnen@thuroesejlklub.dk

 

med en beskrivelse 
af jollen. Så har vi styr på hvis joller der er på pladsen.  

Og husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til 
broudvalgsformanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til 
dem der meget gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er 
tomme pladser.  

   Kim Isager 
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Invitation til Breddestævne / kapsejlads i Olsen Twin både. 
Thurø Sejlklub  

Søndag den 6. juni 2010 gennemfører vi en kapsejlads i Olsen Twin både  
(uden spiler) for handicap sejlere, kapsejladsen er uden for klassificering. 
4 Både ligger rigget og klar til sejladserne, i Thurø.  

1. Program for søndag 
          Klokken 8,00 

 

9,15   Registrering, betaling af sejladsgebyr.. 
          Klokken ca. 9,30      Skippermøde, kaffe og rundstykker u/b. 
          Klokken ca. 10,00    Dagens første start 

  Der er planlagt så mange sejladser som muligt, hver  
  sejlads varer ca. 30 minutter, sidste start ca. 15,00 

  Frokosten spises i fællesskab på land Klokken ca.  
Klokken ca.  17,00   Mole øl/vand. 
Klokken ca. 17,30   Præmieoverrækkelse. 
Klokken ca. 18,00   Grillen er tændt, pølser og brød u/b. øl og vand kan købes.  

2.       Tilmelding 
Gør du ved at sende en mail med oplysning om navn og sejlklub,  
til handicap@thuroesejlklub.dk

 

senest den 22. maj.  

3.        Gebyr     
           Der skal betales et startgebyr på kr. 100,- pr. sejler.  

4.        Bane       
           Sejladserne sejles på en bane som denne.    

           Start/ mål    
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5.  Regler    
Der sejles efter ISAF Simple regler for kapsejlads version 1.0 

 

2008.  

6.         Præmier    
            Der er præmier til 1. 2. og 3. Pladsen.  

7.         Indlogering 
  FDM Thurø Camping, Smørmosevej 7, Thurø, 5700 Svendborg 
  www.thurøcamping.dk      Tlf. 62 20 52 54  

  Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg 
  www.cristiansminde.dk      Tlf. 62 21 90 00       

              Thurø Sejlklub. Handicapudvalget 

Hygge i Gambøt ved det nye handicapbord 

http://www.thur�camping.dk
http://www.cristiansminde.dk
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  Så går det løs og Kim og Just er klar 
  Til at hjælpe . 

Spændende om den endnu kan fly-
de?   

Det her er som David og Goliat,  
men alle klubbens både kom i og se 
hvor dejligt det ser ud, når de igen  
er i vandet. Selv Gambøt har fundet sin 
plads. 

Fredag aften  
Alt burde være klart  

Så er der dømt afslapning efter vel 
udført arbejde. Alt er klart til vogn-
manden næste dag. 
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Lørdag 
Ja også pigerne hygger  
                     sig på stranden.  

Så er det mastetid . Hvor er nu  
min mast. Ja hvor er mit forstag.  
Hvordan var det nu?  

        

Nogen må have taget det eller kunne               
jeg blot ikke huske hvordan det så ud??  

Og flere kommer til .  
Jeg skal også have min mast ud.  

Så er vi klar til det hårde arbejde med  
at bære master mon vi kan nå at få masten på inden Standerhejsning?          

Fotograf: Ingeborg 
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Husk Pinseturen 2010  

I år har vi planlagt aktiviteter for medlemmernes børn såvel som voksne. 
Vi laver Orienteringssejlads, Tipskupon til børnene og vi skal også ud at 
se noget på turen.  

Fredag den 21. maj mødes vi ved Havnehuset til check-in. Vi tænder op i 
fælles grill kl. 18, og alle som 
har lyst er velkomne her.   

Lørdag formiddag kl. 10:00 er 
der Skippermøde ved Havne-
huset inden afsejling mod 
Drejø. Vi har bestilt Grillaften 
hos Søstrene på Gammel Elme-
gaard, hvor vi også kan købe 
eftermiddagskaffe og lagkage, 
ligesom vi kan få rundvisning 
på museet. 

Søndag sejler vi til Marstal på Ærø, hvor 
vi om eftermiddagen skal på byvandring 
og rundvisning på det kæmpe store sol-
fangeranlæg som er etableret i udkanten 
af byen. I Marstal er der en rigtig fin le-
geplads og mulighed for at grille / spise 
medbragt mad.  

Temaet i år er hyggeligt samvær også 
med vores børn og hinanden, derfor har 

vi valgt et par korte stræk ombord og flest mulige aktiviteter i land.   

Pris kr. 75,- pr. voksen deltager. Dertil kommer festmiddagen om lørda-
gen og havnepenge på Drejø og i Marstal. Vi skal nok prøve at få en god 
pris begge steder.  

Program for Pinseturen  kan afhentes ved Havnehuset fredag den 21. maj 

 

hvor vi har fælles grillaften fra kl. 18:00. Hvis man ikke kan komme fredag 
aften, kan vi sende programmet pr. e-mail og udlevere resten af materialet 

  

Gl. Elmegaard 

  

en af de ældste gårde på Drejø 
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Ole fortæller, Hans ...og vi andre lytter Hjertestarter TSK 
Update  

Torsdag d. 15/4 var det tid  til at få kørt 
et obligatorisk tjek på vores kursus fra 
sidste år.  
Selv om vi var på kursus sidste år, og 
godt vidste hvordan vi skulle, hvis vi 
tænkte os lidt om, var det godt med den-
ne opdatering.  

Ole fra Tryg fonden var på pletten og fortalte med stor iver omkring statistik for 
redning med Tryg s  hjertestarter. Der bliver reddet liv på denne måde og TSK er 

stolt af at have fået denne mu-
lighed for at kunne hjælpe, hvis 
det værste kunne ske.  

Dagen oprandt og desværre var 
der nogen, der ikke kunne kom-
me, men vi, der var der, fik en 
opdatering og lidt snak på kryds 
og tværs,. TSK var vært med 
lidt til ganen og en enkelt øl og 
vand hvad man nu foretrak. Der 
var 11 på  
første hold og 5 på næste.  

Lad os håbe vi ikke får brug for vo-
res viden, men skulle det ske at uhel-
det er ude er det ikke kun de, der har 
kurset, der må bruge hjertestarteren, 
det er faktisk rigtig nemt at følge in-
struktionen på selve starteren, det er 
bedre at gøre noget end at lade væ-
re

 

Praktisk arbejde...  

Ole tjekker vores egen   
Starter 
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En dejlig weekend i VORES Sejlklub  

Så oprandt endelig dagen, som vi som sejlere ser frem til som en af de 
bedste i sommerens aktiviteter.  
Fredag startede det med isætning af klubbens Solinger, der forinden var 
blevet rengjort, pudset op poleret med hjælp fra alle brugerne af disse dej-
lige skibe. Nye sejl er indkøbt til dem alle og garderoben er nu helt ens på 
disse både. Så nu er det besætningen, og ikke sejl garderoben der afgør 
om båden vinder eller ej. Søndag blev bådene rigget og er nu klar til dy-
sterne på vandet. 
Lørdag morgen var det bådene på land, der skulle i vandet. En kold mor-
gen var alle klar til den årlige isætning af bådene. Alt gik flot og alle både-
ne inklusive handicap både og klubbens øvrige effekter blev flyttet hurtigt 
og ekspedit rundt på pladsen, styret med eksperthjælp fra Kim og Just. 
Kranføreren klarede jobbet til UG og alt var færdigt og kl. ca. 12,30. Det 
går rigtig hurtigt, når det er den vej både-
ne skal. 
Søndag var det tid til standerhejsning og 
husudvalget havde sørget for fine omgi-
velser og en forfriskning efter formandens 
velkomst til alle de fremmødte.   

Her savnede vi .. som sædvanlig.. repræ-
sentation fra vore yngre medlemmer. 
Hvor er i henne??  

Igen i år lykkedes det Lars at få standeren til at 
folde sig ud på forunderlig vis og en ny sæson 
vinker forude. 
En lille reminder til alle om at tilmelde sig til 
klubbens årlige Pinse fællestur. Hvis I ikke har 
været med før skulle i prøve, det er en god måde 
at lære nogle nye mennesker at kende på, så 
skynd dig at tilmelde til Erling fra Havfruen.      

                                                                   
Ingeborg  
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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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34 177 Simon Bünger 

35 52 Hanne Moritzen 

36 58 Torben Kruse 

37 445 Curt Sørensen 

38 32 Lotte Knudsen 

39 119 Peter Chr. Petersen 

40 356 Eva Martensen-Larsen 

41 199 Kurt Hansen 

42 57 Lars Jørvad Rasmussen 

43 345 Ulla Dirksen 

44 202 Christian Petersen 

45 327 Anette Hoff 

46 85 Mogens Leth- Larsen 

47 179 Martin Strandberg 

48 612 Per Nicolajsen 

49 338 Lene Kure 

50 392 Ole Wittenberg 

51 108 Karsten Isager 

52 59 Halvor A Pedersen 

53 590 Poul Steesby 

54 97 Henrik Karup 

55 27 Mads Flyger 

56 205 Lars Bendixen 

57 104 Tage Huusfeldt 

58 115 Jesper Henriksen 

59 343 Mikkel Oldrup 

60 33 Lars Richter Jørgensen 

61 223 Finn Strandholdt 

62 652 Steen Brøndsted 

63 163 Jan Christensen 

64 167 Ken Faistrup 

65 713 Lars Christoffersen 

66 189 Steffen Kramer Nielsen 

1 139 Jesper Mortensen 

2 362 Arne Andersen 

3 161 Kaj Hansen 

4 37 Yvonne Albertsen 

5 69 Dorthe List Nielsen 

6 14 Susanne Haldager 

7 310 Boy H. Christensen 

8 178 Michael Nørgaard 

9 323 Helle Hasle 

10 286 Ulla-Britt Lyman 

11 357 Bent Stub Henriksen 

12 407 Erik Johansen 

13 241 Michael Vinther 

14 83 Frede Bastholm Hansen 

15 281 Leif Nielsen 

16 149 Palle Bendix Jensen 

17 117 Carl H. Jensen 

18 91 Peter Andersen 

19 267 Poul Erik Steffensen 

20 141 John Runge 

21 233 Carl Kristian Dohse 

22 469 Søren Bjerrum 

23 133 Jeppe Søndergaard 

24 79 Michael Olesen 

25 216 Jørn Jespersen 

26 10 Lars Mathisen 

27 331 Martin Scheldahl 

28 342 Mette Veber 

29 3 Mette Holme 

30 280 Jan Knudsen 

31 164 Lars Holden 

32 298 Peder Rønnow Pedersen 

33 106 Rene Petersen 

Bropladsventeliste 2010  
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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 udskiftes hvert år. 
                          Pris kun 50,00 kr. 
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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 

Oliefyr & gasservice 

  

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben  

Jens Rohde Nielsen  

Peter Nørskov Junge  

Mogens Petersen  

Josephine Merser 
Marie-Louise Merser  

Jan Thomas la Cour Langelund 
Else Straarup Lund  

Niels Duedahl 
Nina Duedahl 
Rosa Duedahl 
Luna Duedahl  

Orla Haladyn  

Jens Fynbo  

Sanne Dalby 
Martin Dahl  

Thomas Popp Andersen 
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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 
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