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Tlf.: 62 22 02 84  
Fax: 62 22 02 83  
www.oerkild.com  
mail@oerkild.com  

ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer 
lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger Solar Anlæg. 

Rumindhold i en 20 ft container 31,6 m3. 
I en isoleret container 28,3 m3. 
Isoleret container kr. 650,-  pr. måned.   
Uisoleret container kr. 450,-  pr. måned  

Den isolerede container har ventilation, udvendig el-tilslutning, el-måler,  
lys, varme og stikkontakt. Containeren kan stå på din plads eller på Bodøvej.  

www.ørkild-container.dk 
www.ørkild-solar.dk 

http://www.oerkild.com
http://www.�rkild-container.dk
http://www.�rkild-solar.dk
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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  

September   4.- Handicap Breddestævne  
4. - 5. Sydbank Cup   
25. Sidste mandagssejladserne Skippermøde kl. 9:00  
27. Præmieuddeling, mandagssejlerne kl. 19:30  
28. Årsmøde i Solingudvalget kl. 19: i Egely   

Oktober 1. Årsmøde i Pigeudvalget kl. 19: i Egely  
2. klubmesterskab i Soling  
7. Årsmøde i Handicapudvalget kl. 18: i Egely  
30. Afriggerfest se side 12   

November   4.- 5.  Sydbank Cup  

9. Årsmøde i Bladudvalget kl. 19: i Egely  

16. Årsmøde i Juniorudvalget 19:  

17. Årsmøde i Husudvalget kl. 19: i Egely  

18. Årsmøde i Aktivitetsudvalget kl.19:i Egely  

25. Årsmøde i Broudvalget kl. 19: i Egely  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   22 oktober

 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!  
Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten  

af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 
Indlæg 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   

Ib Oldrup 

Nu er sommerferien overstået, og klubbens efterårsaktivite-
ter er i fuld gang.   
August måneds største arrangementer er hyæneræs og Ø-
havet rundt.  Hyæneræset blev afholdt 14. august med flot 
deltagelse af vore Thurø pigesejlere. De havde 3 sejladser 
med en del regn, mon pigerne blev tørre til slutningsfesten i 
Troense Bådelaug.  Ø-havet Rundt var i år sejlads nr. 40 
efter hvad jeg har erfaret fra sejlerne, var det en god sejlads 
med rimeligt vejr 6-8 sm vind fra Sydvest hele vejen rundt Der var dog en del 
protester i år og protestkommiteen blev derfor sat på hårdt arbejde sidst på lørda-
gen for at få udredet skyld og ikke skyld, træffe en afgørelse og få resultatlisten 
færdig. 
Sejlerne var efterhånden blevet noget trætte, men kunne skylle resultaterne ned 
og vente på præmie-overrækkelsen.   Der var tilmeldt samme antal både som sid-
ste år, så vi nåede desværre ikke målet på 100 deltagere,  Aktivitet udvalget hav-
de i  jubilæumsåret  sørget for, at der var hækflag til alle både, samt sørget  for 
kulinarisk grillmad. Som noget nyt blev der forsøgt salg af hamburgers til sejlene. 
For at få dette arrangement med flere hundrede deltagere til at forløbe gnidnings-
frit er en stor medlemsskare i sving i dagene op til arrangementet.  Der er meget 
at se til, og fra alle udvalg har aktivitsudvalget fået hjælp. En STOR TAK til jer 
alle og ikke mindst Pigesejlerne der har stået for tilberedning af maden til alle 
deltagerne. Fredag aftens spisning og dans med efterfølgende lørdags kapsejlads 
er en god klubbegivenhed, dette arrangement samler klubbens medlemmer til et 
festlig  sammenhold. Husk jer som ikke var med, det er et arrangement for alle 
klubbens medlemmer. 
Efteråret og vinterens kommen er også tiden for afholdelse af vore årsmøder, mø-
derne vil blive annonceret her i Gambøtposten samt på vor hjemmeside. Vi vil i 
bestyrelsen gerne se at mange møder op for at give deres mening til kende om-
kring fremtiden i klubben. Fremmødet er ingen forpligtelse til at du skal gå ind i 
udvalgenes arbejde, men alene tage del i en forhåbentlig god dialog på møderne. 
Her i august måned har Husudvalget iværksat maling af havnehuset, udvalget har 
rettet henvendelse til klubmedlemmerne for at få hjælp til arbejdet, for ikke at 
udvalget alene skal stå alene med denne større opgave.  
Vi har også set her i august at efterårets storme rusker god i vore både tirsdag 

den 24. målte jeg 17 

 

18 sm. vind.  Husk at tovværk/kødben aldrig kan blive for 
tykt for at tage de belastninger som søerne udsætter broer og bagfortøjninger for.  
I det seneste nr. fik jeg en kommentar omkring stigende kontingent til en del 

medlemmer for manglende arbejde for klubben, tak for dit indlæg Allan. Det gi-
ver svar på de vilkår som vor forening virker under. 
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Jeg har læst i dagspressen, at mine tanker også er vilkår som andre idrætsforenin-
ger ser sig nødsaget til at gøre brug af, hvis det ikke kan lykkes at få udført arbej-
de af klubmedlemmer. 
Sidst på måneden tager vore ungdomssejlere sejlere til DM i Århus, og efterføl-
gende er der Fynskreds-stævne den 4. og 5. september.   
Dansk Sejlunion har en klubkonference her i november 2010, og i den anledning 
forespurgt  klubbens pigesejlere  om  at deltage på konferencen og fortælle hvor-
dan man får kapsejlads med succes så mange år, så det kan bruges af andre klub-
ber.  
Den 26. oktober har klubben eksisteret i 70 år, og hvordan skal det fejres. Der er 
nedsat et mindre udvalg som vil arrangere en efterårsfest/ afriggerfest lørdag den 
30. oktober. Vi håber at det kan finde tilslutning blandt jer medlemmer så vi ikke 
igen på se i øjnene at tilslutningen bliver for lille. Sæt allerede nu + i kalenderen 
på denne dato. 
Som jeg startede med at skrive er der er mange akti-
viteter i gang, der er travlhed med at få sejlet inden 
dagene bliver for korte og vejret for ustabilt, tag dig 
tid, inden vi går i vinterhi,    

      i en af Danmarks bedste sejlklubber. 

Årsmøde i Solingafdelingen tirsdag d. 28. september.  

Vi mødes i Sejlklubben og evaluerer sæsonen i Solingafdelingen. Alle er velkom-
ne, og hvis der er nogen, der har nogle rigtig gode ideer til forbedringer på både-
ne, også 806éren, eller nye aktiviteter til næste sæson, så mød frem og giv jeres 
mening til kende. 
Sæsonen i Solingerne fortsætter så lang tid det er godt sejlvejr, måske til JUL, 
som sidste år. sæsonen for 806éren slutter ved fælles bådoptagningen i Gambøt.  

Soligudvalgsformand    

Jørgen Holme    
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Klubmesterskab i Soling  

Der afholdes klubmesterskab i soling lørdag den 2. oktober i Gambøt. 
Skippermøde kl. 08:30 
Tilmeldingen er åben fra den 18. september. Pris: 50 kr. pr. deltager. til-
melding pr. sms på 30 54 14 13 
Læs mere om sejladsformen på klubbens hjemmeside. 
Vi sejler i øvrigt hver torsdag fra 17 til 21 efter samme koncept, som vi ar 
døbt minifleet.  
Du kan også tilmelde dig her fra gang til gang på ovenstående nummer pr. 

sms.  

Med venlig hilsen 
Nick Bünger, 
Solingudvalget, TSK  

Handicap Breddestævne  i Olsen Twin Både  

Lørdag den 04.09.2010 afholder Sejlklubben Køge Bugt, SKB,  
det 2. af 2 Breddestævner for handicapsejlads i 2010. 
Det 1. var det vi afholdt i Thurø Sejlklub i juni måned, et fint  
stævne tilsmilet af det fineste vejr. 
Her fra klubben drager vi 7 personer til  stævne i SKB, 5 sejlere 
og 3 hjælpere!! 
Vi krydser fingre for godt sejlervejr og ser frem til at et godt stæv-
ne i de sjællandske vande.    
          

         
         

           

Erling Justesen 
Handicapudvalget 



8 Thurø Sejlklub 

                           Øhavet Rundt 2010.   

Jubilæumssejladsen Øhavet Rundt 2010 blev igen i år tilsmilet af perfekt 
sejlvejr. Fredag aften summede havnepladsen af forventningsfulde sejlere, 
der hyggede sig med hinanden samtidig med, at man indtog en lækker 
grillret fremtryllet af vores pigesejlere. Vi siger mange tak for pigernes 
indsats! Optimist og juniorafdelingen ydede ligeledes fredag og lørdag en 
stor indsats med salg af pølser og burgere. Mange tak for hjælpen! I år 
havde vi live-orkester (med refrænsangerinde), og der blev danset lystigt, 
indtil sejlerne blev lagt i seng, da de jo skulle være friske til lørdagens sej-
lads. 
Lørdagen startede med en fin vejrmelding, der lovede stabil sejlvejr hele 
dagen. Kl. 9.00 startede man med at sende de 84 tilmeldte både af sted, og 
i løbet af et par timer var alle på vej rundt i øhavet. Fin sejlads - kryds gen-
nem Svendborgsund. Fra Lehnskov et enkelt ben til Flæskholm og så ellers 
halvvind til syd for Strynø og læns hjem til Gambøt. 
Midt på eftermiddagen kom de første både i mål, og i løbet af et par timer 
var de fleste over målstregen. 
Efterhånden som bådene var landet, blev der serveret varm suppe og fadøl 
til besætningerne. Igen havde pigerne travlt med at beværte de mange 
mennesker, det klarede I fint. 
Efter alle var kommet i mål, og protestbehandlingerne var afsluttet, blev 
der holdt præmieuddeling. 
Vi i aktivitetsudvalget synes, arrangementet gik rigtig godt, og vi siger tak 
til alle, der har ydet en indsats i forbindelse med Øhavet Rundt. Også tak 
til vores mange annoncører og sponsorer. 
Resultaterne fra sejladsen kan I studere på hjemmesiden under aktiviteter. 
Vi håber at se alle deltagere i sejladsen + nogle flere til næste år, hvor vi 
allerede nu har bestilt perfekt sejlvejr.    

Hilsen  
Aktivitetsudvalget  
Ole. 

Billeder fra Ø-Havet Rundt, side 13 
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Hyæneræs anno 2010  

Vores årlige dyst var ved at blive aflyst, da det kneb med at finde dommere på 
grund af den megen aktivitet på vandet denne dag. Classic Regatta blev afviklet 
samme dag inde fra maritimt Center. Det lykkedes i sidste ombæring, hvor Jørgen 
Holme og Henrik Meyer trådte til. Tak for det i to. Det er dejligt, når vi kan regne 
med folk i sidste øjeblik.  

I Troense var vi ikke ene om at være. Der var Second Hand sejlads, havnefest og 
meget anden aktivitet samtidig med. 
En skøn dag oprandt d. 14/8-10 for os piger. Perfekt sejlvejr og pigerne tændte på 
at vinde. Utrolig megen tid er gået på træning, vask af bund, optimering af sejl og 
trim og ikke mindst træning i at lave en god start.  

Selvfølgelig kan alt ikke forberedes, men det at være tændte på at vinde, er slet 
ikke så værst. Intet er afgjort før sidste båd er kommet hjem. I år var der repræ-
sentanter fra FSK, SSS, NSF, KSK og TSK. Det er rigtig dejligt at pigerne fra 
flere klubber er blevet så gode til at deltage. De 4 både der deltog fra TSK var: 2 
Solinger, Fan Dango og Liberté  

Formiddagen forløb med 2 flotte sejladser på Lunkebugten. Banerne udlagt per-
fekt med hjælp fra dommerne og Bjarne og Steen. Om eftermiddagen var det tid 
til distancesejlads. Denne blev startet ude på banen med afslutning ud for Troense 
Havn. Her var det om hurtigt at komme væk fra mållinjen, da bådene fra second 
hand sejladsen kom hjem samtidig med pigerne. 
Der blev hygget og evalueret på sejladsen af Thurø pigerne på Liberté. Vi mang-
lede blot pigerne fra Fan Dango.  

Aftenen oprandt og med det også resultaterne fra årets Hyæneræs. Der var flotte 
præmier til alle og Hyænepokalen gik i år til H-båden Sprøjt fra SSS. Tillykke 
med det til Ulla og hendes besætning.  

Kredsmester pokalen blev også uddelt, men hæderen lørdag aften gik til den for-
kerte båd. Baryl fra Nyborg blev unævnt, men ved efterfølgende udregning, blev 
det til grinden O valen fra Fåborg. Flot gået Jytte. Fejlen er blevet udbedret og 
den retmæssige vinder får pokalen tilsendt fra Nyborg.  

Til slut skal der lyde en tak til Michael og Marianne for arrange-
mentet omkring Hyæneræs år 2010 og ikke mindst til de hjælpe-
re, der i sidste øjeblik trådte til fra TSK.         

Ingeborg 
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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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Fødselsdagsfest kom bineret m ed 
afriggerfest  

Dato : 30/10 

 

10 kl. 18:00  

Så er det tid at finde danseskoene og festhumøret frem. 
Thurø Sejlklub fejrer i år 70 års fødselsdag. 

Dette vil vi fejre sammen med afriggerfesten.  

Det bliver helt vildt det her. Hans Henrik har lovet at stå for maden og har 
lovet os en virkelig lækker festmenu bestående af: 

En fiskemenu 
Noget helt vildt 
Og en lækker  

dessert 

Hertil kan du købe drikkelse til sædvanlig billige TSK priser. 

Prisen for dette arrangement er:  
kr. 150 pr. person  

Tilmelding kan ske til:  

Ingeborg & Bent 62 20 71 60 
Bodil & Jan 62 20 73 05 

Conni & Bjarne 62 20 60 20 

Billeder fra Ø-Havet Rundt  
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Præmieuddeling 

Flere billeder fra  
Ø-Havet Rundt 

Og fra Hyæneræset 
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Første uge i Sommerferien afholdte Optimistafdelingen  
SOMMERSLADS med 19 tilmeldte unge.   

Jeg syntes de 5 dage vi havde på sommer stævnet var sjove, mest fordi der 
kom andre børn fra andre klubber som jeg ikke viste så meget om.  
Vi var ca. 17 børn mellem 9-14 år og så de to sjove og flinke træner Kristi-
an og Martin, vi havde det alle sjovt. Vi lavet nye ting på land og i vand 
som vi ikke har prøvet før med vores normale træner.  
De mere erfarne sejlere lærte de mindre erfarne sejlere tricks til at sejle.  vi 
badet vær dag og om torsdagen sejlede vi i Solinger, Laser, Tera og Feva 
over til Valdemar slot og fik is og sejlede et par runder på en op-ned bane i 
de to solinger og den ene laser.  
To af dagene smed vi en hoppepude ud i havnebassinet og legede en leg på 
hoppepuden hvor vi skulle smide hinanden i vandet.  
Trænerne passet godt på os og husket os tit på at få solcreme på, drikke en 
masse vand og få spist madpakke. Vi sluttede af med at få diplomer for at 
have deltaget i en sommer aktivitet. 

Calle H. Sørensen,  
12 år deltog og har skrevet et indlæg til Gambøtposten. 



 
15 Thurø Sejlklub  

 
Pigernes august måned 2010  

Så er pigerne på banen igen. Første onsdag i august, og vi var i gang. Det 
var dejligt og vejret var ok de første par onsdage. Det skulle siden ændre 
sig til alt for megen vind. Så galt, at vi endda har aflyst pigesejlads  - og 
dermed Henrik Meyer kurset - her den 25. august. Der var ingen held med 
det kursus i år. Først ingen vind og så kuling 

 

måske vi er heldigere med 
den gyldne middelvej næste år. Nå men man kan jo ikke sådan altid be-
stemme over vejrguderne, så vi må tage det sure med det søde.  

Det søde kan vi måske sige var madlavningen og salget heraf fredag aften 
før Ø-havet rundt. Det er et stort arbejde 

 

og især Ingeborg, Bent(e?) og 
Conni trak et stort læs med forstegning af al kødet og klargøring af kartof-
ler. Så trådte alle de andre piger til og snittede salat, grillede kød og kartof-
ler og solgte det hele. Det var hyggeligt.   

Da det jo var 40 års jubilæum for Ø-havet rundt fik jeg mig endelig taget 
sammen til at få gjort noget ved pigernes kokkepåklædning. Alle arbejden-
de snitte- og madsalgspiger optrådte i fine nye forklæder. Det synes vi selv 
var fint! Nå, men selv om det da er et stort arbejde med al den mad, er det 
også rigtig sjovt og hyggeligt. Folk er glade og maden var god 

 

vejret var 
fint, så hvad mere kan man forlange .  

Nu håber vi så bare på en god september til den afsluttende sidste måned. 
Og så er den sejlsæson altså gået for i år. Utroligt men sandt.         

Med ønsket om en rigtig god sæson               
Janice L. Frænde    
Pigesejlerformand 
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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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Bådoptagning:  
Er i år lørdag den 16. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper 
som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i 
havnehuset.  

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest søndag den 3. oktober, men måske er der plads 
før. Husk at masterne skal

 

hænges op under

 

hylderne inden der fyldes op på hyl-
den under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis for-
beholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved klubbens broer.   

Husk alle master skal mærkes med navn 

 

og telefonnummer.

  

Søsætning: 
Det sker lørdag den 16. april  2011. Og masterne skal være ud af masteskuret se-
nest søndag den 24. april 2011. 
Lidt specielt med søsætning lørdag før påske, men den faldet meget sent næste år.  

                                                                                 Broudvalget      
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200 årsdagen for  Thurøs selvstændighed  

Den 19. november 1810 købte thurinerne sig fri af Bjørnemose for kr. 
150.000,00 rigsdaler. Forud og i forbindelse med denne handel lå der  
et stort arbejde med planlægning, lodtrækning og meget mere.   

I 1910 blev der på Thurø holdt stor festivitas. Der blev holdt gudstjeneste, 
foredrag i læseforeningen og festmiddag på Thurø Kro. Der blev afsløret 
en mindesten, som markerede 100-året for frikøbet. Mindestenen står i 
dag overfor Bergmannhus, Bergmannsvej/ Struwestræde.   

I 1960 blev der igen lavet en markering af frikøbet. Nu var det 150 år si-
den, at Thurø overgik til selveje. Neergaardsmindestenen blev genindviet 
for enden af Kirkestræde.   

Den 19.november 2010 er det så 200 år siden, at dette frikøb fandt sted.  
I den forbindelse planlægger vi, at udgive en bog, som omhandler proces-
sen forud og i forbindelse med frikøbet. Derudover omtales i bogen skove, 
moser, kirken m.m.   

200 års dagen vil blive markeret på en eller anden 
måde. Endeligt program foreligger ikke endnu.  
Men sæt allerede nu X i kalenderen den 19. og 20. 
november 2010.   

Med venlig hilsen,  

Inger Søsborg 
Formand 
Thurø lokalhistoriske Forening 

Neergaardsmindestenen 



20 Thurø Sejlklub 

 

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 s juniorer forbedrede en 6. plads fra 2009 ved DM for FEVA.

  

I weekenden den 28.-29. august 2010 deltog 2 af Thurø s unge juniorsejlere i DM 
ved Århus. Claes H. Sørensen og Alexander Fürsterling deltog med deres 2-
mandsjolle i  FEVA-klassen og kom efter 3 sejladser  lørdag (3., 6. og 6. plads) 
og 3 sejladser søndag (2., 3. og 5. plads) ind på en samlet 5. plads. - Et resultat 
som set i lyset af svage vindforhold til vores lidt tungere drenge, var rigtig flot. 
Specielt søndagens rigtig gode sejladser viste et godt potentiale og fightervilje.  
Så mon ikke lysten til at 
fortsætte i 29 er klassen 
fik yderligere et løft. 

Resultaterne fra FEVA-klassen kan se på nedenstående link 
http://www.dsystems.dk/DTilmeld3/userfiles/6010.htm

 

Så er starten gået  
til 4. sejlads og  
Thurø-Fevaen  
(DEN 2504)  

kommer flot fra start. 

http://www.dsystems.dk/DTilmeld3/userfiles/6010.htm
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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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