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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  

Juli  Sommerferie  

August 12. - 14.  Classic Regatta   

14. Hyæneræs,  (Troense)   

20 - 21. Øhavet Rundt, sidste frist for tilmelding 15. aug.  
Fredag aften er der grill i Gambøt fra kl. 19:00.   
Se side 14 og på hjemmesiden   

28. - 29. DM for Juniorer i Egå   

September  4.- 5.  Sydbank Cup  

18. - 19. SSS stævne   

25. afslutning på mandagssejladserne.  
Skippermøde kl. 9:00  
præmieuddeling samme dag    

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23 august

 

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     

Pyh ha, sikke det er varmt, sagde seniorer ved det seneste 
arbejdsmøde for dem som gerne vil være med til at forskøn-
ne vort dejlige område. Der blev arbejdet ihærdigt og ved 
det efterfølgende slutte a´ inden sommerferien arrangement 
med bespisning, deltog 16 personer.  Jo nu er vore skrænter 
endnu engang blevet passet og ordnet, selv om det faktisk er 
kommunens arealer, og derfor forpligtelse til at vedligeholde 
arealerne. Thurø Entreprenørforening kunne seniorgruppen efterhånden kalde sig. 
De skal have en stor tak for arbejdsindsatsen. 
Vi kan sagtens være flere til at holde orden og ordne de forefaldende arbejdsopga-
ver omkring vore fællesarealer, ring til Henning Nielsen 

 

Seniorgruppen eller se 
i Havnehuset hvornår næste arbejdsdag er, der står også hvad der skal laves.  
Vi kan godt li´ at køre i bil, måske skulle vi oprette Thurø Europark, til at tage sig 

af alle de biler der parkeres på området, særlig stort er problemet til vore aktivite-
ter som udvalgene har. Til tider kan det være svært at komme frem til fods.  Jeg 
må derfor gøre opmærksom på, at ved en vestlige rampe skal der IKKE holde bi-
ler, rampen er lavet til vore handicapmedlemmer for at de kan komme til huset 
uden slalomkørsel omkring de parkerede biler, til et nødvendigt toiletbesøg. Hvis 
det alligevel er gået galt, kommer den uheldige bilejer sikkert og ordner det der nu 
kom til at ske, men som ikke måtte ske. 
Jeg hører en del snak eller information fra jer medlemmer, bl.a. ligger der en ud-
fordring i at få flere mandags gaster meldt ind i klubben. I dag er det sådan at vil 
du sejle pigesejlads om onsdagen er der mulighed for at sejle i en båd (indtil nu) 
og du er helgyldigt medlem af klubben, men om mandagen på kapsejlads-
banen mellem sundklubberne er det ikke nødvendigt at være medlem af en 
sejlklub, for at sejle som gast på en af de deltagende både.  
Hvorfor denne forskel, det har mange mandlige sejlere sikkert svar på, men 
ingen vil indrømme at det er svært at tage pungen op af lommen og betale 
det satans kontingent, det skal jo helst være helt gratis.  Det burde være en 
forbandet pligt for alle skipperne at få gasterne meldt ind i den respektive 
klub ved at overbevise et kommende medlem om de tilbud som klubberne 
har. 
Kvinderne betaler gladelig det det koster både med kontingent, men også 
after eating efter pigesejladser uden kommentarer. Pengene er sikkert ikke 
taget fra mandens pung, men taget ud af husholdningsbudgettet. Denne de-
bat omkring betalingsfri gaster har før været rejst i Dansk Sejlunion.  

Ib Oldrup 
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Her fredag den 25. juni var der arrangeret komsammen aften med mulighed for at 
alle medlemmerne kunne deltage, ved fællesspisning ved Havnehuset og maden 
ikke efter Michelins 5 stjerner, men hvad køleskabet og fryseren kunne levere, vi 
er ca. 550 medlemmer og hvis i alle var kommet, var det blevet et problem, det 
udeblev totalt, den skare der hyggede sig  fik mulighed for at se marsvin på vej 
ind i Thurøbund. Se det var en rigtig historie.  Ingen af de medlemmer som i 
skumringen så marsvinet, kunne fortælle at det var sket før.  
Handicapafdelingens arrangement forløb flot og der var endda en god omtale i 

avisen.  
Pigerne slutter forårssejladsen, kapsejlerne holder ferie men aktivitetsbestyrelsen 

arrangerer DM for Safir.  Optimistafdelingen har feriesejlads i uge 25 og holder 
til i Gambøt, og alle vi andre sejlere nyder sommeren til vi igen tager fat på efter-
årets aktiviteter startende med Ø-Havet Rundt i august. 
God sommer til jer alle fra en af Danmarks bedste sejlklubber. 

Ib Oldrup 

   Grundstødningernes uge i TSK  

Vel overstået mandagens dramatik på kapsejladsbanen i TSK, hvor en coaster 
blev forvirret over den store massive mængde kapsejladsbåde, var uheldig at løbe 
på grund. Denne kom som omtalt i medierne fri ved egen hjælp, og uden havari 
til følge, så det var en god udgang på denne historie.   

Så var det pigeafslutning og hvad der her gik galt, er ikke til at sige, men Erling 
og hans besætning var inde at se, om der var vand på den anden side af vores om-
talte dæk. Vi kan hilse og sige, at det er der ikke. Båden stod ubehjælpelig fast. 
Liberté var henne at yde førstehjælp, men det lykkedes ikke rigtig, måske skulle 
vi have taget sejlet ned, men bagefter er det nemt at sige, hvad man skulle have 
gjort. Bent i Gambøt var prajet, 
og efter et par forsøg kom ski-
bet flot og de store smil kom 
frem på læberne igen. Det var 
en god øvelse og Erling og 
hans besætning fortsatte ud på 
Lunkebugten i flot stil 

 

godt  
gået piger og Erling. 

God sommer til jer alle 
fra besætningen på  
Liberté.  
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Pigernes forårssæson 2010  

Ja så er forårssæsonen allerede ved at være slut 

 

og den er det, når du læser det-
te. 
Pigesejlerne i Thurø sejlklub har haft en fantastisk forårssæson med en masse 
friske piger og en masse både på vandet hver onsdag. Ca. 70 af de første minus 
udeblevne og 17 af de sidste. Det er bare dejligt med så stor tilslutning.  

Vi har været benådet med et fantastisk vejr i denne lidt kølige forårssæson og 
allerede den sidste aften vi havde teori på programmet 

 

det var den 12. maj 

 

var 
det svært at drive alle pigerne op i klublokalet for at høre Jørgen Holme fortælle 
om spilerteorier. Det var bestemt ikke Jørgen Holmes skyld, men fordi de skulle 
på nattevagt 

 

og lige skulle nyde det gode vejr inden og ikke mindst fordi de 
ikke kunne blive og høre det hele alligevel, og så ikke ville forstyrre. Fair nok.  

Derefter har aftenerne efter sejladsen været nydt i det fri 

 

og det er jo næsten en 
lige så stor del af pigesejladsen, som det at være på vandet. Tænk hver onsdag at 
kunne sidde ude og nyde udsigten og livet efter en dejlig sejlads med de friske 
tøser. Ja ja det e ikke så ringe endda.  

På vandet har vi selvfølgelig haft nogle kapsejladser, en opgavesejlads og været i 
gang i praksis med spilertræningen. Det var en helt perfekt aften til spilertræning 
med en smule vind ,så spileren kunne stå og ikke så meget, at vi ikke kunne mag-
te det -  eller ikke rigtig turde. For det er jo også en del af det. Spileren er altså et 
stort og anderledes sejl, så det er dejligt at øve med det i roligt vejr.  

Henrik Meyer med hjælpere var også på besøg. Her blev vejret nok så godt, at det 
blev fuldstændig vindstille, så det blev mere til badning 

 

godt piger! 

 

end til 
sejlads. Henrik lovede så at komme igen sidst i august, så vi har det ekstra at glæ-
de os til til eftersommersæsonen. Måske bliver programmet det planlagte : sejle 
på en udlagt op-ned bane med gate, så man bliver tvunget til ret hurtigt efter 
mærket at tage stilling til hvad man så skal gøre. Derefter  øve starter og slutte 
med en kapsejlads. Vi får se, hvordan august vejret vil det.  

Tilbage har vi nu sommer afslutnings sejladsen, hvor der skal øves mand over 
bord samt havnetillægning og derefter grilles og ønskes god sommerferie, før vi 
ses igen i august. Her står pigerne klar med maden fredag aften før 
Ø-havet rundt. Så med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god 
sommer og håber vi alle ses igen I august. 

                   Janice L. Frænde 
                   Pigesejlerformand 
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Pinseturen 2010 

 
set fra Havfruen.. 

Ja nu undrer i jer nok over at vi skriver referat igen i år, de af jer der 
har været med et par gange ved jo godt at referatet plejer at være en 
opgave for den besætning der får overrakt stafetten til næste års pin-
setur, og bare rolig vi har ikke taget den et år mere. 
I år gik stafetten videre til Erling, som modtog opgaven som arrangør 
med et stort smil, og da Erling desværre ikke har haft tid at lave et re-
ferat inden deadline på Gambøtposten, blev jeg i går aftes bedt om jeg 
ikke nok ville skrive noget det skal bare være klar i morgen formid-
dag ...  Så nu sidder jeg her, og skal fortælle lidt om hvad nogle af jer 
er gået glip af, og andre forhåbentlig har nydt, nemlig vores ældgamle 
klubtradition Pinseturen.   
Vi på Havfruen har selv deltaget i 2007 (Sønderborg), 2009 (Korsør) 
og så i år hvor vi arrangerede (Drejø & Marstal) sammen med Kirsten 
og Allan fra Casper. Vi fik stafetten sidste år, og bad straks om at få 
hjælp fra nogen som har været med mange gange før, og vi har været 
rigtig glade for at holde nogle hyggemøder med Allan og Kirsten, og 
selv syntes vi da også at resultatet blev okay. 
Årets Pinsetur så i starten ud til at blive med en lille sluttet kreds , da 
vi nåede tilmeldingsfristen 3 uger før Pinse var det tilmeldt 7 både, og 
vi var lige ved at gå i panik. Heldigvis kunne Allan og Kirsten berolige 
os med at de kommer nok bare vent og se ...  Vi ventede og ventede, 
og da dagen oprandt og vi grillede fredag aften i Gambøt, modtog min 
kone Anna Dorthe en sidste tilmelding, og så var vi 25 både med 64 
voksne og 14 børn ombord. 
I løbet af aftenen fik alle en pose med nogle opgaver og remedier samt 
et fiskenet til børnene som tidsfordriv, og vi grillede og hyggede os til 
ud på aftenen. 
Lørdag formiddag efter skippermøde sejlede vi alle afsted gennem 
Svendborg Sund og Højestene Løbet til Drejø. Undervejs skulle der lø-
ses en række opgaver, og svarene blev afleveret efter ankomsten til 
Drejø. Der var både opgaver til besætningen og tipskupon til børnene 
på de både som havde børn med. 
Vejret var diset, men vi slap for regn og kom alle til Drejø for sejl. 
Om eftermiddagen gik nogle en tur til Gammel Havn og andre nød kaf-
fe og kage på Gammel Elmegaard, hvor der er en fin Cafe og museum i 
søstrenes stuer og gemakker. 
Aftenens festmiddag havde vi i år planlagt som Grillarrangement hos 
søstrene på Gammel Elmegaard, og da vi fik rabat på bådpladserne på 
grund af de mange efter tilmeldinger var der luft i budgettet til en fla-
ske vin pr. båd på Pinseudvalgets regning. 
Vi afviklede først en række konkurrencer for at få de 9 rigtige til tips-
kuponen, og kampene stod mellem børnene fra de forskellige både.  
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Der var mange fine præmier fra forskellige sponsorer, og store bifald 
fra de voksne. Under festmiddagen havde vi en sketch og rollerne blev 
fordelt ved mærkater under nogle tallerkener, så det var helt tilfældigt 
hvem der blev aktører i det lille skuespil. Lidt senere læste jeg godnat 
historie hvor et par stykker fra publikum skulle være med til at leven-
degøre historien om Klaskepot (en moderne udgave at Askepot, skre-
vet af Rune T. Kidde). 
Vi fik også plads til et par traditioner, som f.eks. vores Klubsang og 
overrækkelsen af stafetten til næste års arrangør Erling Jeppesen, 
Sunbeam. Margit fortalte historien om Stafetten, og den kan i sikkert 
få at høre hvis i tager med på Pinsetur næste år. 
Søndag holdt vi skippermøde på havnen, og sejlede derefter af sted til 
Marstal. Det var skyet til at begynde med, men i samme øjeblik vi kom 
ud af havnehullet brød solen for alvor igennem, og vinden var fin agten 
ind, så det blev en god sejltur. Vi mødtes på havnen i Marstal hvor vi 
havde aftalt en bestemt bro med havnefogeden, så vi kunne ligge 
samlet der. 
Om eftermiddagen havde vi arrangeret en byvandring/rundvisning på 
Marstal Solfangeranlæg, og hele turen tog cirka 2 en halv time. Vi fik 
rørt os godt, og vores børn var trætte da vi kom tilbage på havnen, 
hvor vi lige fik lov at kigge ind til det spændende restaureringsprojekt 
med Skonnerten Bonavista som er i gang i et stort telt på havnen 

 

der duftede af træ og tjære som i de gode gamle dage. 
Til aften havde vi aftalt fælles grill på havnen hvor der er et par grill-
hytter, men der var rigtig mange mennesker og vi var også lidt uheldi-
ge med vejret. Det var overskyet og blæsende så vi havde det varme 
tøj på, og der kom også en enkelt regnbyge. Alle tog det pænt, og 
nogle trak med ombord i varmen, men vi fik da snakket og fortalt skip-
perhistorier til det blev sent alligevel. 
Mandag holdt vi skippermøde, og sejlede af sted hjem til Gambøt, 
mætte på oplevelser og med en fin agten for tværs og solskin kom vi 
til Gambøt ved 2 tiden om eftermiddagen. 
Undervejs på turen tog flere deltagere billeder og efter vi kom hjem fik 
jeg et par flotte mails med tak for en god tur og jeg vil lige benytte lej-
ligheden til at sige tak for disse tilkendegivelser, tak for hjælpen til Al-
lan og Kirsten og tak til de af jer som har sendt billeder til mig efterføl-
gende. Jeg har lagt alle billederne på internettet, så i kan klikke ind på 
vores hjemmeside http://www.thuroesejlklub.dk/

 

og under Aktivitet 
menuen er det Billeder fra Pinseturen 2010 . Ved at klikke på billedet 
kommer i til et fotoalbum med alle billederne fra turen. 
Tak for turen 

 

vi ses på vandet    
Erling Brandt Kjeldsen - Havfruen       

            Nogle af billederne fra turen, side 13  

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 

Den 29. juni er en æra slut. Thurø Sejlklub siger tak for godt samarbejde  
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BIG CHALLENGE 
Af René Ovesen gast på storbåden Big Challenge

  

Navnet siger det hele Stor udfordring og det har det også været på alle områ-
der for sejlteamet på Big Challenge. De fleste der sejler på Thurø kender Tea-
met bag båden der tidligere har sejlet i en 1 ton RSL COM , RED CHAL-
LENGE  en one off og senest BLUE CHALLENGE en Gibsea 414. Fælles 
for alle både er at vi har sejlet i og for Thurø Sejlklub og det gør vi også i den 
nye båd Big Challenge. Desværre har vi været nødsaget til at lægge den i 
Svendborg havn da den har en dybdegang på 4,30 meter..... Båden er 62 fod, 5,4 
meter bred, 29 meter høj mast og det hele er lavet i kulfiber. Sejlsættet er på ca. 
500 m2. Båden adskiller sig væsentligt fra andre normale sejlbåde ved at have 
en svingkøl der kan svinges ud i 40 grader, en mast der kan drejes, et 4 meter 
langt bovspyd og daggerboards, så alene disse nye ting har været en stor udfor-
dring for teamet at lære. Men som altid har vi kastet os ud i det og vi er efter-
hånden ved at have godt styr på det hele.... men som alt nyt kræver det træning 
og atter træning for at mestre det hele så vi har lidt vej endnu inden det hele 
spiller 100 % og vi kan få det optimale ud af båden. 
En anden stor udfordring vi har haft var hele operationen med at få båden til 
Danmark. Den skulle fragtes til Danmark på lastbil og det tog ca. en uge, des-
værre var de nødsaget til at skære den ramme over der holder hele kølen så da 
den endelig kom til Danmark skulle dette bygges op igen og det var en ikke helt 
så nem opgave da kulfiber ikke helt er det samme at arbejde med som glasfiber 
men med god hjælp fra det lokale værft Waldsted fik de genskabt båden og vi 
kunne sætte den i vandet en uge før vi skulle sejle den første kapsejlads.  

Vi har sejlet 3 kapsejladser efter båden er kommet i vandet. Den første Big Boat 
Challenge i Kerteminde hvor 60 både fra hele Norden er samlet. Da det var 4 
gang vi sejlede med båden tog vi den med ro og havde en klar målsætning ingen 
skader af nogen art og det fik vi heller ikke. Den næste sejlads weekenden efter 
var Fyn rundt fra Bogense med deltagelse af Kronprinsen i en Swan 60. Vi ville 
meget gerne slå Kronprinsen og gjorde også et ihærdigt forsøg på dette men... 
først røg vi ind i en meget kraftig tordenbyge i Lillebælt hvor himmel og hav 
stod ud i et i en lille halv time. Vi valgte at gå under land og få lidt læ og skifte 
sejl for ikke at ødelægge noget, herefter gik det med fulde fart ned gennem Lil-
lebælt på en halvvind med fart op på de 20 knob. Da vi rundede ved Helgnæs 
satte vi vores lille Genakker 250 m2 og gik støt 18 knob ned til Svendborg 
Sund. Her gik det desværre lidt galt. Vi ville lave en bomning inden vi gik i 
Svendborg Sund for herefter at tage Genakkeren ned og tage lidt fart af i Svend-
borg Sund. Under bomningen kommer Storsejlet ikke med over i første omgang 
da der kommer et meget kraftigt vindstød.   
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Da storsejlet kommer med over får vi en meget kraftig krængning og vi er to der 

ryger i vandet, jeg kommer dog hurtigt op igen da jeg har fået fat i noget tovværk. 
For hurtigt at komme tilbage til den anden gast da vejret er temmelig hårdt og det 
er ved at blive mørkt, vælger vi at skære vores Genakker væk i fald og skøder, 
væk er den.... vi får hurtigt samlet vores gast op og vælger at afbryde sejladsen, 
ærgerligt for på dette tidspunkt er vi kun 5 min efter kronprinsen. 
Weekenden efter sejlede vi Fyn rundt igen fra Kerteminde på en noget mere stille 
og udramatisk tur.  Endte med at være første båd rundt, og sejlede den sidste kon-
kurrent agten ud lige efter Svendborg Sund, så det var en dejlig oplevelse for hele 
teamet. 
Vi har valgt i år ikke at sejle med på mandagskapsejladserne, men træner i stedet 
om onsdagen.  
Desværre kan vi ikke deltage i den lokale kapsejlads Øhavet rundt og det er vi 
meget kede af, men vi stikker for dybt til Mørkedybet og rager for højt op ved 
Langelandsbroen...... 
Vi planlægger i samarbejde med Thurø Sejlklub at lave en dag i august hvor vi 
vil invitere juniorer fra klubben med ud på en sejltur således at vi allerede nu kan 
begynde at finde gode stærke og dygtige sejlere der kan supplere os efterhånden 
knap så unge sejlere mere... 
Hvis nogen skulle ønske at vide mere kan i finde os på Face Book Big Challen-
ge Sailing Team  eller på www.bigchallenge.dk

  

De bedste sejlerhilsner fra Teamet på Big Challenge.  

http://www.bigchallenge.dk
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Nogle af billederne fra Pinseturen resten kan ses på hjemmesiden  

I år gik stafetten videre til Erling Jespersen 

Fælles grill aften i TSK  

Fredag d. 25/6 havde broudvalget arrangeret grill party på havnen. Hans havde 
kørt grillen i stilling og den var klar til at vi kunne komme med vores medbragte 
mad. Ikke ringe 

 

men der blev så ikke den sædvanlige grill øl til vore mænd. 
Surt sjov.  
Ikke så mange var fremmødte som sædvanlig, men vi hørte mange glade studen-

ter rundt omkring, så mon ikke dette skyldes den manglende tilslutning. Vi der 
var mødt frem havde en dejlig aften som vi delte med gæster fra nær og fjern. Der 
var gæster fra Kalundborg og to sæt fra Fredericia som netop havde været på en 2 
mdr. togt på kanalerne helt ned til Berlin. 
En skøn aften i venners lag og en tradition som vi gerne ser gentaget og med flere 
deltagere. Just havde talt at vi i år var ca. 30 personer. 
Kan i alle have en rigtig god sommer med forhåbentlig god vind i sejlene.   

Ingeborg   
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Thurø Sejlklub afholder 
Kapsejladsen Øhavet Rundt for 40. gang        

Thurø Sejlklub indbyder igen i år til den traditionsrige 
kapsejlads              Øhavet Rundt.  

Sejladsen foregår lørdag den 21. august 2010 med start fra Thurø og rundt i det 
sydfynske øhav.  
Der bliver igen sejlet på 2 baner, idet almindelige kølbåde kommer på en lidt kor-
tere tur (rød bane 38 sømil), og flerskrogsbåde sejler den lidt længere tur  
(blå bane 47 sømil). (se kortskitse).  
På den måde forventes det, at alle både er hjemme igen til aften. Der vil være 
Gullashsuppe og et glas fadøl til alle deltagerne efter sejladsen.    

Punkt 1- Svendborg Storcenter har udsat  
en mikroovn til den klub (ikke Thurø Sejlklub),  

der stiller med flest både.  

Fredag aften er der grill i Gambøt fra kl. 19:00. Grill middag: kr. 75,  
vin, øl og vand kan købes til favorable priser. Pølser og is ligeledes.  
Der er levende musik med refrainsangerinde.  

Lørdag aften, når alle både er kommet hjem, er der præmieuddeling.   

Klubben håber på et deltagerantal på omkring 100 både.Sidste tilmeldingsfrist 
er søndag den 15. august 2010, og tilmelding kan ske via Thurø sejlklubs hjem-
meside www.thuroesejlklub.dk

 

, hvor man også kan se de tilmeldte både, eller 
tilmelding kan sendes med post til  Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, Thurø, 
5700 Svendborg, eller mail llo@kmd.dk. 

http://www.thuroesejlklub.dk
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Foråret i Juniorafdelingen 
Så har vi rundet årets længste dag og sommeren står for døren. I løbet af foråret  
er der kommet mere og mere aktivitet i Juniorafdelingen. Ud over klubbens egne 
joller og surfbrætter, så er en del også begyndt at sejle i egne joller (FEVA, Pirat 
og Laser). Vores surfbrætter er kommet i gang, så der er god aktivitet på havnen 
sammen med optimisterne (tirsdage og torsdage).  På den sportslige front, har 
Claes Sørensen og Alexander Fürsterling deltaget i de 3. rangliste Tormstævner 
her i foråret i deres FEVA XL jolle. Det er blevet til to 3. pladser  
(Kerteminde og Kaløvig), samt en 6. plads i Rungsted. 

Efter sommerferien bliver det næste 
store mål deltagelse i DM ved Egå 
28./29. august, hvor Claes og Alexan-
der har en 6. plads at forsvare fra sidste 
år. Der ud over byder eftersommeren 
på vores eget stævne (Sydbank Cup 
den 4. 5. september), samt SSS-stævnet 
18. 19. september.  

Claes og Alexander th. ved præmieover-
rækkelsen i Kerteminde.  
Vinder blev Julie Erch og Filip Hansen 
fra Brøndby Strands Sejlklub, med Filip 
Halberg og Jeppe Johansen, Neptun 
Vejle på 2. pladsen.  

       Erik Fürsteling 
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BREDDESTÆVNE THURØ SEJLKLUB 5. juni 2010  

Som oprandt dagen for det 1. af 2 breddestævner i 2010 for handicappede sejlere. 
Fællesudvalget bestemte sidste år at man i 2010 skulle afholde 2 kapsejlsstævner  for 
handicappede hvor der skulle lægges stor vægt på det sociale samvær.  
Sejladser skulle forgå  i 4 Olsen Twinbåde for at  flest mulige kunne deltage uanset  sej-
lererfaring. 
Sejladserne skulle afvikles efter simple regler for kapsejlads for at fokus skulle ligge på 
sejladsen og ikke  på indviklede regler. 
Sønderborg Yacht Klub ville komme med 2 Twinner, så  der kunne sejles i 4 både  
Det 1.stævne skulle holdes i Thurø Sejlklub, hvor klubbens handicap faciliteter skulle stå 
deres prøve. 
Klubben tog udfordringen op, aktivitetsudvalget og flere af  klubbens medlemmerne tog 
fat med al deres erfaring, dygtighed og  engagement for at skabe rammerne for et godt 
stævne. 
På dagen var vejrguderne os yderst venlig stemt med sol og perfekt vind. 
Der kom folk fra Nivå, Aarhus, Sønderborg og Thurø og desværre et par afbud fra Aal-
borg. Efter kaffe , rundstykker  og indskrivning  blev deltagerne delt op i 6 besætninger 
a´2 mand. Banen var lagt så starten gik ud for vestbroen og fra broerne kunne tilskuerne 
følge slagets gang. 
Alle hold sejlede 4 løb før frokostpausen, med besætningsskifte mellem hver andet løb. 
Alle gik til den med krum hals og efterhånden som besætningerne blev dus med båd og 
bane, godt hjulpet af den allestedsværende følge/dommerbåd, kom der mere snert i star-
terne og mere kamp om placeringerne. Folkene på land forfinede løbende besætningsskif-
tene så de snart gik som fod i hose. 
Så blev der truttet til frokostpause med moleøl/vand og nemme sandwich samt kaffe og 
snakken gik selvfølgelig om sejladserne og trænerne gav gode råd til de sidste sejladser. 
Starten gik for sidste halvleg. Her var det tydeligt at nu var sejlerne varme, bådene lå tæt 
og der blev ikke givet en meter og bane efter bane blev der kæmpet om placeringerne. Så 
var det slut, bådene gik i havn. 
De to Twinner fra Sønderborg blev afrigget og pakket på trailer klar til hjemtransport. 
Imens havde dommerne gjort resultaterne op. Og resultatet blev:  

Nr. 1 Hold 2, Kristina - Nivå bådelaug 

 

Lars - Thurø Sejlklub 
Nr. 2  Hold 3, Werner - Thurø Sejlklub 

 

Torsten 

 

Thurø Sejlklub 
Nr. 3 Hold 4, Ole - Thurø Sejlklub 

 

Jan 

 

Thurø Sejlklub 
Nr. 4 Hold 5, Marianne 

 

Aarhus Sejlklub 

 

Lars 

 

Thurø Sejlklub 
Nr. 5 Hold 1, Christian 

 

Sønderborg Yacht klub 

 

Benny 

 

Sønderborg Yacht klub 
Nr. 6 Hold 6, Peter 

 

Aarhus Sejlklub 

 

Erling 

 

Thurø Sejlklub  

Så var der tændt op i grillen  og vi sluttede en dejlig dag med fællesspisning.  
Det blev et stævne som alle nød og havde stor glæde af og uanset ens sej-
lerstade fik sejlet og snakket en masse.  

Erling Justesen 
Handicapudvalget 
Thurø Sejlklub 
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     En herlig dyst i Thurøbund 
Lørdag, den 5.juni fulgte vi invitati-
onen fra Thurø sejlklub om at kom-
me til breddestævne for Olsen Twin 
både. Vi havde fået melding om, at 
vi skulle være i alt 10 handicappede 
sejlere, som ville prøve kræfter med 
kapsejlads. 
Ergo blev jeg afhentet lørdag kl 700 
af Benny Lauritzen og hans hjælper 
Melanie og med mig proppet ind på 
bagsædet og fri benplads til halvsti-
ve ben mellem forsæderne gik turen 

så den lange omvej op over Lillebæltsbroen ned til Thurøbund, hvor vi var ventet 
til kombineret morgenkaffe og skippermøde 09:15 og forventet 1. start kl. 10:00  

Meteorologerne havde lovet 4-5 sekundmeter vind og solskin, så vi var ret fortrøst-
ningsfulde over at have sat vand over til en god dag. Vor mangelfulde sejlsports-
mæssige ballast kunne på ingen måde dæmpe forventningerne. For god ordens 
skyld skal lige siges, at Benny faktisk kun lige havde snuset til Twinnerens mulig-
heder, idet han havde sin 3. tur til gode i Twinneren, da signalet gik for 1. sejlads. 
Vi var enige om, at vort primære mål skulle være at undgå sidstepladsen og så i 
øvrigt tage de tæv der måtte komme. Om galt skulle være måtte vi jo nøjes med at 
få kredit for at have stillet op for SYC. Moralen var derfor på plads og vi havde det 
fint, da vi ankom (præcis) 09:15 i Thurøbund. Flot solskin og 3-4 sekundmeter 
vind og morgenkaffen var klar.  

Finn Larsen, Hans Esbjerg og Jørn Hansen havde sørget for, at 2 af SYCs twinnere 
var blevet læsset på en lastbil og med Jørn bag rattet og hans kone Ellen som kort-
holder sendt via Fynshav/Bøjden til Thurø, mens Finn og Hans med respektive ko-
ner valgte at sejle dertil.  

ErlingJustesen fra Thurø Sejlklub bød velkommen og løftede sløret for dagens pro-
gram 

 

der var 2 afbud, så derfor endte vi op med at være 6 hold, der skulle sendes 
på vandet og sejle i alt 8 kapsejladser, idet vi sejlede i 4 twinnere. Efter en kort info 
om de væsentligste kapsejladsregler og med formanende ord om styrbords halse og 
betydningen af den altafgørende tese retten til vejen klingende i øregangen lagde vi 
fra til vores ilddåb som kapsejlere.  

Vi var forinden blevet enige om, at vi nok var bedst tjent med Benny som skipper, 
mens jeg blev placeret som forgast. Vi fik styr på baneafmærkningen inden 2 mi-
nutters signalet til 1. start lød. Vi kom faktisk rigtig godt fra start, så vi holdt en 2.  

 

   © Kaj E. Larsen, Sejlklubben 
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plads. De efterfølgende 3 starter gav os respektive en 4. en 3. og endnu en 4. plads, 
hvorefter vi sejlede ind og overlod båden til en ny besætning.  
Vi udnyttede pausen til at spørge Finn, Hans og Jørn til råds, selv om vi selvfølge-
lig godt vidste, hvor hunden var begravet: Bedre timing i start, vi gik for tæt til 
vinden og så havde vi altså problemer med at holde fart i båden ved mærkerundin-
gerne. Vi nåede 2 starter mere inden frokost, men de pyntede ikke på statistikken. 
Takket være en mærkeberøring, måtte vi i den 5. sejlads se en 2. plads forvandlet 
til en temmelig overbevisende 4. plads, ligesom 5. sejlads også blev en skuffelse, 
fordi vi ikke kunne holde fart i båden ved mærkerundingerne, og igen måtte vi se 
konkurrenterne rykke fra os og nøjes med en 4. plads. Da vi gik ud til de sidste 2 
starter havde Benny og jeg byttet plads. Det gik bedre, idet vi nu var i stand til at 
følge med vore modstandere, hvor vi sluttede af med en 4. plads og en 2. plads. De 
to sidste sejladser var også begunstiget af, at det friskede op. Generelt kan det si-
ges, at det gik bedre og bedre for alle mandskaber efter frokost, hvilket gjorde, at 
de enkelte dyster blev mere tætte. Som dagen skred frem kom konkurrencegenet 
mere og mere op i besætningerne. Her fra os skal lyde stor tak og ros til Thurø 
Sejlklub for et knippelfint og godt arrangeret stævne 

 

tak også mandskabet på 
land, som sørgede for frokost i form af fingernemme sandwiches, øl vand og kaffe 
ad libitum. Der var rimelig tid til en afslappende moleøl/vand, hvor dagens sejlad-
ser blev venskabeligt endevendt og forsøgt (bort) forklaret, inden resultatet af an-
strengelserne blev kundgjort.  

De 3 vindende hold lå klart i front med 12, 14 og 16 point. Benny og jeg sluttede 
på 5. pladsen med 27 point, et resultat, der om end det rummer plads til forbedrin-
ger, så dog har gjort det klart for os, at det her er en sjov måde at sejle Twinner på, 
hvor alle uanset kapsejladserfaring kan være med.  

Vi er betinget tilfredse med at slutte på en 5. og næstsidste plads og kan kun bekla-
ge, at ikke flere handicappede sejlere var mødt op for at deltage i dysten, Til dem 
kan vi kun sige: I ved ikke, hvad I er gået glip af 

 

begå ikke den fejl, når fælles-
udvalget inviterer til handicapstævne næste gang. Endnu engang tak til dem og 
Thurø Sejlklub også for en hyggelig 3. halvleg med perfekt grillaften på en skyg-
gefuld terrasse. Alt i alt fik vi en kanon dag på vandet og også økonomien hang 
fint sammen: 100 kr. i startgebyr inkl. fri forplejning også til personlig hjælper 
samt 450 kr. for overnatning og diesel, gjorde også den del overkommelig. 
Behøver vi at sige, at vi vil opfordre til, at SYC Sønderborg inviterer til revanche 
næste år, mindst  14 dage senere, så vi er sikre på, at alle Twinnere er pakket ud af 
vinterhi og træningen er kommet i gang.   

Benny Lauritzen og Christian Duus,   
SYC mini 12 afd. 
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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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Medlemmernes indsats i klubben  

Når Gambøt Posten havner i min postkasse gør jeg mig den ulejlighed at læse 
formanden indlæg hvilket for mig ligger meget naturligt at gøre, da den gerne 
skulle fortælle lidt om formanden generelle betragtninger og hvad der rør sig i 
klubben. 
Nu har jeg så for fjerde gang i træk (så vidt jeg husker) læst formandens opfor-
dring til medlemmerne om at deltage noget mere i klublivet og vedligeholdelse af 
klubbens faciliteter, med en lille trussel om kontingentforhøjelse så frem vi ikke 
lever op til forventningerne. 
Jeg har fuld forståelse for formandens opfordring men er det nødvendigt hver 
gang at bruge 50 % af spaltepladsen til det. For mig er budskabet for længst feset 
ind og jeg tror ikke klubbens medlemmer har sværere ved at fatte det end jeg. 
Når det så er sagt vil jeg gerne her nævne nogle forhold der resulterer i at min 
aktivitet eller mangel på samme er som den er. 
Når man melder sig ind i en sejlklub som bådejer er der vel ingen tvivl om at den 
primære årsag er ønsket om en plads til sin båd. Sådan er det for mig og de der 
påstår andet tvivler jeg på holder sig til sandheden dog med enkelte undtagelser. 
Derefter kommer klublivet, og der er interessen og mulighederne for de enkelte 
medlemmer meget forskellige. Der vil altid være Tordenskjolds soldater i et for-
eningsliv og gud ske lov for det, ellers kunne foreningen ikke eksistere. Samtidig 
må man også når man lukker andre mennesker ind respektere at ikke alle har tid, 
lyst eller mulighed for at være Tordenskjolds soldat. Det er vel også en af årsa-
gerne til man betaler for sin bådplads og kontingent til klubben.  
Jeg har selv gennem mange år været bestyrelsesmedlem i en idrætsforening og 
ved hvad det kræver, derfor også min dybeste respekt og taknemmelighed for 
bestyrelsen og de forskellige udvalgsmedlemmers arbejde. 
Når det gælder mit eget forhold til foreningslivet i TSK har jeg en del odds imod 
mig for at deltage så aktivt jeg selv og formanden kunne tænke sig. 
Jeg har i dag et meget krævende job som ofte er mere end 8 timer om dagen. Jeg 
bor hverken i Svendborg eller på Thurø men har derimod 35 km. til Gambøt. 
Skulle jeg deltage aktivt i klublivet, og først nå at komme hjem fra arbejde ville 
jeg skulle køre sammenlagt omkring 100 km. hver gang, undvære aftensmad samt 
at sige godnat til min datter. En situation hvor hjemmet ville blive et natlogi og 
nuværende ægteskab ville blive forhenværende. 
Nu er det ikke meningen jeg med dette indlæg skal undskylde mig selv. Formålet 
er at få vores formand til at indse og erkende at klublivet nu engang hovedsage-
ligt drives af Tordenskjolds soldater. Personer der oftest bor i nærheden, hvor 
ægtepar har samme interesse i klubben og personer der hele livet har åndet og 
levet for klubben. Da klubben er en åben klub vil mange medlemmer uden tvivl 
ligesom jeg ikke kunne leve op til formandens forventninger.  
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Personligt betaler jeg gerne noget mere i kontingent for at lette min dårlige sam-
vittighed. Jeg ved det blandt flere af klubbens medlemmer er en uhørt tanke især 
blandt de ældre medlemmer. Fakta er dog at vi i forhold til andre klubber ligger 
til en yderst lav sats. Seniorklubbens store indsats er der også min fulde opbak-
ning til at honorere på en eller anden måde. 
Nu er det ikke sådan at jeg vil undsige mig al aktivt arbejde i klubben og betale 
mig fra det hele. Ideen med at tilsige klubbens medlemmer til arbejde er jo en 
fantastisk god ide, men tilsigelsen må gerne komme mere end 14 dage før så der 
er mulighed for at planlægge det ind i min og andre medlemmers sparsomme fri-
tid.  
Et forslag kunne eventuelt være at lave en arbejdsplan og opgavefordeling for 
hele året. Der dannes nogle arbejdsgrupper for hele året bestående af klubbens 
medlemmer på skift, evt. med backup personer i tilfælde af afbud. Grupperne af-
taler og organiserer selv indbyrdes evt. via en gruppeleder. Vi har i dag et velfun-
gerende internet og mailsystem så kommunikationen burde ikke være noget pro-
blem. Dette praktiseres i den idrætsklub jeg i dag er medlem af og er yderst vel-
fungerende. 
Som afslutning vil jeg blot nævne det måske havde været en ide at formanden 
havde sparet lidt på sin harme over medlemmernes manglende interesse for klub-
ben, og brugt lidt spalteplads på at berette om det flotte arbejde der blev gjort 
med rengøring og smøring af broerne inden sæsonstarten. Her mødte jeg op til 
afvaskning af broerne og var vidende til rigtig mange fremmødte villige hænder.   

Allan Schmeltz  

Erlings grund, tillykke med nyerhvervelsen  
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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 

Betina West Lund Poulsen 
Alexander Herskov Jørgensen 

Anders Lund 
Winnie Thomsen 

Rasmus Hagen-Pedersen 
Rasmus Kristiansen 

Line Hasle 
Jon Bjarnason 

Jan Crone Foster 

Marie Skovgaard Andersen 
Samanta Soden 

Anne Marie Boserup 
Pernille Hansen 

Anne Marie Borregaard 
Ditte Andersen 

Kari Brinch 
Ole W. Victor 
Line Fischer 
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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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