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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. 

       Sol til EL - Vedvarende Energi  

Siden 2005 har Støberiet ØRKILD etableret 
det første anlæg på 5kWp og ud fra erfaringer 
importerer vi og sælger vi monteringsfærdige  
Anlæg. Solen betaler din el-regning se mere 
på vores hjemmeside  
Se anlægget på Skårupøre Strandvej  

   Bestil en brochure  
Få et tilbud 
www.ørkild-solar.dk 

http://www.oerkild.com
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   

November     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  

December God Jul og godt nytår  

Januar 25. foredrag om sejlads på Europas vandveje.  

30. kl. 10: ordinær generalforsamling  hele klubben deltager.  

Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9:30, i Egely.    

Februar Håber vi som sædvanlig der bliver bowling.  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23. december

 

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 
    Web master er Erling Kjeldsen 

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    

Når du sidder med dette blad er klubben over 70 år gammel. 
Det blev fejret med den største tilmelding til et klubarrange-
ment i lang tid. I denne skrivende stund ved jeg ikke hvem 
af klubmedlemmerne der fandt tid til at deltage. Men jeg 
tror på at de deltagende havde en god aften. 
Ellers er vinden og vejret begyndt at vise sig fra den kolde 
side, de fleste både er taget op, men vor solingsejlere og ungdomssejlerne vil fort-
sætte så længe vejret er tåleligt.  
Har du lyst til at få en sejltur i en af klubbens både på en god vinterdag, tag kon-
takt til udvalgene. Kom ud at sejle lidt, så bliver ventetiden ikke så lang, inden 
båden igen skal ligge i sit rette element. 
Jeg har været til nogle af de afholdte årsmøder 2010, hvor der var en god stem-
ning, aktivitet og ideer til den kommende sæson blandt de fremmødte. Vil du sæt-
te dit præg på året 2011, så mød op til et af de årsmøder der endnu ikke er af-
holdt, din mening er også værd at tage med i det fremtidige bestyrelsesarbejde. 
For at klubben fortsat kan udvikle sig afholder Dansk Sejlunion kurser for klub-
medlemmer der gerne vil være instruktører, trænere eller kapsejladsledere. Jeg ser 
gerne at vi har klubmedlemmer der vil tage handsken op og tilmelde sig kurserne. 
Gå ind på Dansk Sejlunion hjemmeside  WWW.sejlsport.dk

 

og læs nærmere, du 
er også velkommen at tage kontakt til en af bestyrelsesmedlemmerne . 
Ikke alene klubmedlemmer kan tilmelde sig kurser, der er også kursus for besty-
relsen, derfor deltager klubben på Dansk Sejlunions klubkonference 2010 i 
Vingstedcentret, kurset som løber fredag/lørdag den 19/20  november, bl.a. med 
emner såsom: bestyrelsesansvar, kommunikation, sejlsporten om 5 år, fonde - 
hvordan, indsatsen overfor fritidssejlerne og kapsejlads med succes. 
Kapsejlads med succes har vi i Thurø Sejlklub, derfor er Janice som pigeudvalgs-
formand  inviteret til at fortælle netop om dette punkt. 
Vi går også ind i en periode i den mørke tid med aftenklubarrangementer, når 
dette blad er udkommet vil der sikkert være et tilbud til dig.  Alle vore ca. 550 
medlemmer er velkomne til en aktivitetsaften for at høre nærmere om vor fritids-
interesse, samt få inspiration med hjem. 
I anledning af vore uinviterede ødelæggende gæster i nattetimerne der sidste år 
gav en forøget udgift for klubben, har husudvalget nu fået installeret video og 
overvågningsapparater i klubhuset.  Har det betydet at vore medlemmer er så 
smilende i og omkring klubhuset? 
Egely trænger til reparation af vestgavlen så husudvalget har jvf. udvalgets plan 
for vedligeholdelse, påtænkt at forny denne side her i efteråret.  

Ib Oldrup 

http://WWW.sejlsport.dk
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Skal du deltage i flodskipperkurset d. 15. januar 
2011, eller går du med drømme om at sejle på 
kanalerne og floderne i den vestlige del af Euro-
pa, så kom og hør Kaj Nordahls beretning om 
turen fra Middelhavet og hjem til Danmark. 
         Se mere om det side 15 og 16        

Aktivitetsudvalget 

Er der nogen der er interesseret da kontakt Ingeborg  på iia@vestas.com

 

så kan 
vi finde ud af om det er et 3*4 timers kursus eller det måske kunne køres i en 
weekend. 

I de årsmøder som alle holdes er der også drøftelse omkring udvalgets budget ,  
der munder ud i klubbens samlede budget for aktiviteter og indkøb af materiel i 
2011, det bliver spændende hvad bestyrelsen præsenterer på den kommende ge-
neralforsamling,  altid den sidste søndag i januar måned.  

Vi har 2 talerør i klubben, vor klubblad 

 

Gambøtposten udsendes 6 gange årligt, 
styres af Bladudvalget, hvor hjemmeside der løben-
de kan opdateres med nyheder for os alle, styres af 
Erling Kjeldsen. Giv din tilbagemelding med alt af 
interesse for klubbens medlemmer, vi skal jo fortsat 
være en af Danmarks bedste sejlklubber. 
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Lone Pokalen    

Indstilling til Lone - Pokalen 2010  

Besætningen på Liberté, Brasen og Josephine har indstillet en helt speciel pige til 
årets modtager af  Lone - Pokalen. 
Denne pige er kendt for at sætte sejlads rigtig højt.  
Hun mestrer at sejle Folkebåd. 
Hun ved hvor en strutstags - strammer sidder på en Folkebåd 
Hun deltager i mandags såvel som onsdags sejlads. 
Begrundelsen for dette er at  hun gennem årene har:  
1.      Vist stort kammeratskab 
2.       Hun er udholdende i sin sejlsport 
3.       Hun har gennem sit formandskab for pigesejlerne været med til at gøre pige   

sejladsen kendt. 
4. I sin periode som formand lagt kimen til vores pigesejler sangbog  
5. Er kendt for altid at yde det optimale omkring sin sejlads og sidst, men ik-

ke  mindst: Er klar til at tage livets modgang med oprejst pande.  

Hvis nogen er i tvivl er indstillinger til dette års Lone pokal: Lisa Jessen  

En episode fra i sommer.  
Lisa skulle ombord og sejle på Flamingo. Ingen forsejl ombord og hvad siger  
Lisa - ja men så sejler vi da bare i Rosalina. Flot klaret og reageret Lisa. Det er 
det der kendetegner godt kammeratskab og snarrådighed.       Ingeborg               

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben  

Tine Frisk - Birgit Petersen - Andreas Sveistrup 

Pokalen er sponsoreret af  
forældrene til den første  

pigesejlerformand:  
Lone Chetronoch..   

Petra og Bent Kjærbøll 
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Historien om 20 kasser rødvin 
Af Mikkel Oldrup.  

Sæsonen 2010 var en jeg i foråret havde store forventninger til, da alt tydede på 
deltagelse i meget spændende sejladser, såsom Kieler- ugen, sejlads på Boden-
søen og Watski 2star. Desværre røg alt for meget på gulvet, mest pga.  problemer 
med at samle et godt hold. Med de vilkår er der kun én ting at gøre, nemlig at få 
det bedste ud af de sejladser der er tilbage. Og det gjorde vi. Sæsonens sidste sej-
lads var en af dem. 
Sejladsen var KDY Autumn Regatta, som har haft mange navne i årenes løb, er 
KDY s traditionelle afslutningssejlads for store både. Med en minimumsstørrelse 
for deltagelse, var vi i X-99, en af de mindste både. 
Stævnet løb over 2 dage med banesejlads, hvoraf en dag er med chikanebane, og 
en dag med traditionel op-ned bane. Chikanebanen er en hvor manøvrerne bliver 
testet helt af. Først en almindelig længde opkryds, ca. 15-20min, og en tilsvaren-
de læns for at få spredt bådene en smule, herefter sejler man ind i chikanen som 
er 8 mærker, 4 topmærker på linie og fire bundmærker. Man sejler så zig-zag, 
først til bundmærke 1, så til topmærke 1, så til bundmærke 2 osv. hvor hvert 
kryds - og lænsben kun er 500m. En masse manøvrer, og lidt mindre taktik.  

Med 7 X-99 ere til start tydede alt på et spændende ræs. Jeg må her reklamere for 
at sejle klasseløb. Det er lige et nummer sjovere og mere intenst, og man får klar 
besked med det samme, om man sejler så hurtigt som man kan, og kontant afreg-
ning når der laves fejl. 
Tilbage på banen, og første sejlads lørdag. Første taktiske valg var forsejl. Op til 
starten lå vindstyrken lige på grænsen mellem fok og genua. I X-99 eren er det 
gammel latin at vælge genua hvis man er i tvivl, men med tanke på en chikaneba-
ne og mange manøvrer valgte vi fok. To konkurrenter havde genua på. Valg af 
fok var ikke helt galt, da vi kom rundt om første topmærke som første X-99, med 
en lille afstand, som vi holdt hele vejen på lænseren. Vinden droppede lidt, så på 
lænseren var der to af konkurrenterne der skiftede til genua. Vi kom også geval-
digt i tvivl, for vindstyrken var til genua, men vi endte med at holde fokken oppe. 
Første kryds, og næste lænser i chikanen gik også efter bogen, men da vi skulle 
runde bundmærke nummer 2 gik det galt, vi røg ind i trafik fra de andre løb. Vi lå 
inderst ved mærket, men havde ikke ret til plads. Uden bremse, og da det lignede 
at ham udenpå alligevel ville give sig lidt, tog skipper chancen, og prøvede at få 
os klemt ind. Vi fik ikke pladsen så vi måtte skære op inden om mærket. Så er der 
kun én vej, at vende om og runde mærket igen. Endelig korrekt rundt om mærket 
var vi nu pludselig bagerst, og stemningen var blevet ret frustreret. Men det lyk-
kes at komme op på hesten igen, og indhente to konkurrenter 

 

dem med fok, så 
vi sluttede sejladsen på en 5. plads. Vinden var nu droppet yderligere, 
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så vi var overraskede at vi på trods af fokken på sidste kryds hentede meget ind 
på dem med genua. 
I anden sejlads gik det lidt bedre. Igen først ved første mærke, og denne gang var 
der lidt mere spredning i forhold til dem fra andre løb, så denne gang lykkes det 
at holde i mål, på trods af en fornemmelse af manglende fart i aftagende vind og 
irriterende sø, og konkurrenter der hele tiden kom tættere på.  

Der var egentlig planlagt 2 sejladser om lørdagen, men dommeren havde set en 
tvivlsom vejrudsigt for søndag, for han valgte at starte en sejlads mere. Dagens 
tredje sejlads gik nogenlunde som første, men den mest spændende kamp var den 
om 2. pladsen. Der var to både der skiftes til at have den. Kampen var afgørende 
for hvem der skulle føre efter dagens sejladser, da en af de to havde to 2. pladser, 
og hvis han fik en mere, ville han have 6 point, og vi ville have 7 uanset hvad. 
Men det gik vores vej, og han måtte nøjes med en 3 plads, og ligge nr. 2 i stæv-
net. 
Da vi mødte på havnen søndag morgen, viste det sig, at dommerens beslutning 
om en ekstra sejlads lørdag nok var en fin ide, der var vind nok (men ikke mere) 
men tæt tåge. Så vi sejlede ud, og lå i startområdet og ventede på at tågen skulle 
lette. Efter et par timer, var tågen måske ved at blive tyndere, men til gengæld var 
vinden forsvundet. Uden udsigt til bedring valgte dommerne at slutte stævnet af 
her, og sende os i land. Dog var formiddagen ikke helt spildt, KDY s kvindelige 
Farr-40 besætning var sponsoreret af Maltesers, så tiden gik med at jagte dem og 
uddeling af chokolade. 
Alligevel var der i stævnet plads til en sidste taktisk brøler. Det er en gammel 
tradition, at der til dette stævne trækkes lod blandt løbsvinderne om skippers vægt 
i rødvin. Gode odds med 8 løb, og jeg tror du allerede har gættet hvem der vandt. 
Tro mod reglerne gik skipper op på vægten, men det gik bagefter op for os, at 
konsensus er at man sender tungeste mand. Det kunne være blevet til 40 kilo rød-
vin mere. Men med 20 kasser, så går der lidt inden vi løber tør.  

Og netop som man tror sæsonen er slut, bliver man hidkaldt igen, til et rigtigt 
spændende stævne. Mestrenes mestre, hvor alle de danske mestre skal dyste mod 
hinanden i ens både, Match28, løber af stablen lørdag den 30. oktober. Der er 
flere hold end både så der bliver en masse sejladser af 20 minutter, hvor man sej-
ler nogen, og bliver sejlet i land når man sidder over. Og med de hold vi skal sejle 
imod skal man nok skrue lidt ned for forhåbningerne, men jeg er 
sikker på det bliver skægt.  

De bedste sejlerhilsener      
Mikkel 
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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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Maleriudstilling  

Alice Sørensen, Antoinette Godtfredsen, Lotte Hansen og Lene Sax Nielsen 
har maleriudstilling i Egely lørdag d. 13. og søndag d. 14. nov. 2010.  

Begge dage fra kl. 10.00 til 16.00  

Vi prøver at gentage succesen fra sidste år med at udstille vores malerier. 
Sidste år var der ca. 240 besøgende på en weekend. Det syntes vi var meget flot, 
og vi solgte også en del billeder. 
Vi har alle fire malet i fem år og derover. Vi går alle fire hos Maibritt Schultz. 
Derudover har vi deltaget i mange forskellige kurser. 
Vi maler meget forskelligt, men i år kommer vi med muligheder for at købe en 
julegave både til voksne og til børn. 
Har man en børnetegning fra sit barn eller barnebarn kan det laves til et maleri. 
Se hvordan det kan gøres. Der vil være mulighed for at bestille.  

Vi håber at rigtig mange vil komme og se hvad vi maler. Vi byder på en lille for-
friskning medens man går rundt i Egely s lokaler for at se på masser af dejlige 
billeder.          

      På gensyn i Egely 
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Thurø Sejlklub og Langtursejlerne  FTLF

      

Hjem fra Middelhavet med Kaj Nordahl. 
Af Europas vandveje.  

Efter at have sejlet gennem Donau, Sortehavet det Græske Øhav og Middelhavet for-
tæller Kaj om sin tur hjem gennem floderne og kanalerne i den vestlige del af Europa, 

det er måske dem vi har størst chance for at besøge.     

Thurø Sejlklub s klubhus 
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Flodskipperkursus 

   FTLF- Langtursejlerne.   

Lørdag d. 15. januar 2011. kl. 10-16:00 
afholder FTLF- Langtursejlerne Flodskipperkursus  

i Thurø Sejlklubs lokaler. 
Sejlklubbens medlemmer  inviteres til at deltage i kurset. 

Dette forudsættes at FTLF s medlemmer ikke kan fylde kurset. 
Der er plads til 25 deltagere.   

For at besejle de indre europæiske vandveje, skal man være i besiddelse  
af et såkaldt CEVNI - kompetencebevis. 

Det fortæller, at man er bekendt med færdselsreglerne på de indre  
europæiske vandveje,  

alle har pligt til at sætte sig ind i de regler som gælder.         

Kursus omfang:  8 lektioner. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.  
                             Kursusmaterialet sendes til deltagerne i god tid i forvejen. 
Deltagerantal:    25 pers. 
Forplejning:       Medbring madpakke. FTLF byder på en øl/vand og kaffe. 
Kursus pris:       495 kr. pr. deltager, som omfatter undervisning, kursusmateriale:  

2 bøger, hvoraf den ene på engelsk.    
      Den engelsk SKAL findes ombord ved sejlads på indre europæiske     
      vandveje, samt udstedelse af lamineret FTLF- Flodskipperbevis. 

Underviser:        Karsten Pennov fra FTLF. 

Tilmelding, skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før kurset start  
FTLF- Sekretariatet Gustav Wieds Vej  25, 8000 Århus. Tlf. 86182495. 
Bilagt : pasfoto (kvalitetskrav som rejsepas), kopi af minimum Duelig-
hedsbevis eller Y-1, Y-3 eller lignende. 
Betaling: check, giro eller homebanking konto 9570-6756026. 
Ved betaling, venligst tydelig betaler identifikation samt angivelse af kur-
susnavn og sted samt angivelse af, om du er medlem af FTLF eller sejl-
klub på stedet 
Tilmelding er ikke registreret før betaling er indgået. 
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Årsbretning 2010, TSK-pigesejlerne.  

Ja nu står jeg her igen. For femte 

 

og sidste gang som formand. Men det kommer vi til-
bage til. Først vil jeg traditionen tro give et kort rids over sæsonen, som er gået.  

Først vores vintermøde. 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 tilbage i 1992/93. Henrik fortalte en meget personlig beretning om det at sejle far, 
mor og en 5-6 åring 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 årings ønsker og 
behov. Ting der er værd at tænke over.  

Så planlagde bestyrelsen årets program - med inspiration fra skippermødet. Igen i år var 
der små justeringer, men i bund og grund de samme opgaver og kapsejladser som alle 
tidligere år 

 

for hvorfor ændre et godt koncept. 

  

Først havde vi fordelingsmøde den 28. april, hvor program og fordeling på bådene blev 
præsenteret.  Og så blev pigerne klar til at gå på vandet. Trods nogle bådes valg om ikke 
at sejle i år, lykkedes det med tre nye bådes tilgang - Erling med Aiolos, Bjarne med Tine 
og Ib med Vanvid - at få plads til de 70 piger, der havde tilmeldt sig.   

Efter første onsdag kom en båd mere med, så i alt har vi været 73 piger i år. Fordelt på 17 
både, hvoraf 5 er klubbens. Det er dejligt at have 5 klubbåde til rådighed og derfor priori-
terer vi også højt, at de besætninger, der er på dem er meget stabile, så bådene kommer ud 
hver gang.    

Hvad har vi så beskæftiget os med i år?  

Ja vi startede op med at lære skib og besætning at kende. Derefter havde vi havnemanøvre 
med  fortøjning incl. spring og forud for dette havde vi haft lidt teori omkring knuder og 
passende fortøjninger. Senere havde vi teori omkring spilersætning ved Jørgen Holme.   

Så begyndte kapsejladserne som vi i år havde planlagt 8 af incl. Handicapsejladsen. Op-
gavesejlads, spilertræning, mand over bord samt slalomsejlads har vi også fundet plads til 
samt natsejlads. Byt besætning var planlagt for at øge kendskabet mellem pigerne og de 
forskellige både, men her drillede vejrguderne og sendte storm og kuling ned over os, så 
desværre måtte vi aflyse. Her kan jeg lige som en indskud bemærkning tilføje, at det er en 
god ide at tilmelde sig pigernes nyhedsbrev på Thurø sejlklubs hjemmeside. Så får man 
nemlig automatisk en mail, når der lægges nyt på pigernes del af hjemmesiden 

 

således 
også, hvis der er aflysninger.  

Henrik Meyder kursus var selvfølgelig på programmet, men også her drillede vejret. I 
foråret var der ingen vind og i efteråret al for megen vind, så det blev ikke den sædvanlige 
årets succes. Bedre held næste år.   

Faktisk var eftersommer sæsonen meget blæsende og to gange har vi helt aflyst grundet 
kuling. 
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Heldigvis var det godt vejr til Ø-havet rundt. En stor tak til alle de piger, som gav en hånd 
med. Der var rigtig mange, der meldte sig igen i år. Det var dejligt. Og i år havde vi fine 
nye forklæder på, så man kunne se, hvem traktørerne var!   

Ja, det var lidt om årets program og afvikling. Vi havde programsat 18 onsdags-
sejladser fordelt med 9 før og 9 efter sommerferien. Vi har tit været 15 både på 
vandet og det mindste antal var vist 6 

 

nemlig en blæsende august onsdag. 
Gennemsnitlig er der 12-14 både ude hver gang. Det er rigtig dejligt og flot synes 
jeg. Lad os holde fast i det!  
Ikke nok med at vi selv synes, det er meget godt gået. Ude i landet har de også 
hørt om Thurøs pigesejlere. Den 19. november er jeg derfor inviteret til Dansk 
Sejlunions klubkonference for at fortælle om, hvad det er vi gør på Thurø for år 
efter år at fastholde, så mange piger på vandet og til kapsejlads. 

Hvad mangler jeg så at sige jo:  

Som vi pleje afholder vi også i år skippermøde. Det er i år onsdag  den 13. oktober kl. 
18.00. Invitation følger senere i aften eller eftersendes. På skippermødet følges op på godt 
og skidt i årets program.  

Igen i år har jeg haft en fantastisk bestyrelse at trække på. I er altid villige til at stille op 
og aldrig  bange for at give en hånd med. En stor tak til jer for jeres indsats. Så det er ikke 
på grund af arbejdet jeg takker af. Men igennem pigesejlernes tid har fem år været mange 
formænds tidsramme, og vel egentlig også ganske passende. Efter fem år så skal der ske 
lidt nyt. Jeg håber vi om lidt igen kan få valgt en slagkraftig bestyrelse.  

Inden jeg slutter skal en stor tak lyde til alle vore hjælpere:   

Bådtilæggerne Lars Løvshall, Ole Christian Mørch, Erland Dissing og fra i år også Ib 
Oldrup, Bjarne Skov og Erling Steffensen.   

Solinghjælper Jørgen Holme 

 

også for hans fine foredrag om spileren     

Henrik Meyer, Jørgen Holme og Mads Flyger for indsatsen ved Henrik Meyer kurset

  

Sidst men ikke mindst en STOR TAK til Kjeld og Bent som er vores uundværlige dom-
mere ved kapsejladserne. Samt til Lars som troligt regner kapsejladsresultaterne ud for os, 
lægger dem nettet og sætter på opslagstavlen!  

Hermed vil jeg sige TAK for - ikke bare i år, men for alle fem år, 
jeg har været formand. Det har været sjovt at være med på for-
mandsposten og jeg vil ønske pigesejlerne god vind fremover.  

Janice. 
Pigesejlerformand  
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Fra den ene til den anden  

Vi har lavet den tradition, at den som fik 
Lone-pokalen sidste år, overrækker den til 
den næste som har gjort sig fortjent til den, 
og det var med stor glæde jeg skulle over-
række den til:   

                 Lisa Jessen. 
Hvem er Lisa, det er hende der har sejlet i 
folkebåden Moses i mange år, og hende der  havde smidt porcelænet ud, og købt 
plastictallerkner, for at Rosalina ikke skulle være for tung, se det er en rigtig kap-
sejler.  

Kammeratskab: Lisa er en utrolig god kammerat, hun er meget betænksom, gi-
ver altid gode råd til konkurrenterne på de andre 2 folkebåde. 
så vi har en chance for at være med, da hun er en rigtig god sejler og skipper.   

Udholdenhed: Lisa giver ikke op, vi var på tur ud i det blå til Lyø for mange år 
siden, og det blæste gevaldig da vi skulle hjem,  da var vi ikke så erfarne som i 
dag, men Lisa ringede hjem til Niels Otto, og han sagde: sejl for fokken, der er 
medvind , og så fik vi en fin tur til Gambøt, i de 2 folkebåde.  

Gjort noget for pigesejladsen: ja hun blev valgt til formand 1996, og hun tænkte 
meget på om nye pigesejlere havde det godt ombord på den båd de var sat på.   

Gøre TSK kendt: Lisa har altid tidligere været med til Hyæneræs, da det blev 
holdt i Nyborg, var det et frygteligt stormvejr, da vi skulle hjemmefra, vi stod 6 
piger og skulle af sted, og vi var lidt nervøse ved vejret, men Lisa sagde selvføl-
gelig skulle vi sejle, vi følges ad og hjælper hvis der sker noget, og så turde alle 
tage af sted, vi har aldrig sejlet så hurtig til Nyborg. 
At yde sit bedste, og det at vinde 
ikke er det vigtigste: Hun yder helt 
klart sit bedste altid, men hun vil 
ligesom alle vi andre gerne vinde, 
men sejler altid fair.      

    Bodil   

                                   



18 Thurø Sejlklub 



 
19 Thurø Sejlklub 

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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En herlig og udfordrende dag i Køge Bugt (breddestævne)  

Min kammerat Flemming og jeg startede fra Odense kl. 07.30 d. 4. september 
med flot solopgang, da vi kørte over Storebæltsbroen på vej imod Køge.  
Vi ankommer til Køge, hvor der er en stor flot marina, som virkelig imponerer 
os. Stævnedagen starter med kaffe og rundstykker, vi får hilst på sejlerne fra de 
andre klubber, hvor vi kan se, at der er nogle gengangere fra vores stævne på 
Thurø i juni. 
Ved 9.30-tiden bliver der kaldt til skippermøde, holdene bliver sat, banen bliver 
gennemgået, og sejladserne bliver afviklet efter  simple regler for kapsejlads  
og vejrsituationen bliver stadfæstet - sol og frisk vind - perfekt til god sejlads.  
Vi begiver os imod bådene. 
Køge sejlklub har el-hejs kraner som hjælpemidler til at komme i bådene, hvilket 
er fantastisk forudsat, at der er strøm. Der var Lidt panik i 1 times tid, indtil man 
fandt ud af, at der var nogen som havde taget sikringerne. 
Vi kom ombord i bådene, de fire første både var klar til sejlads ved 11-tiden. For 
at komme ud i Køge bugt, sejlede vi om gennem marinaen, som er en utrolig flot 
tur. Vi fik prøvet, hvordan det er at sejle i mere åbent farvand, da vi stævnede ud 
gennem indsejlingen, hvor der var store bølger og vind, det vil sige vådt tøj og 
salt smag i munden. 
Vi fik trimmet båden, i sådan en sø skal vi bruge al den viden, vi har lært om at 
sejle. Der var fart over feltet, så dommerne besluttede, at vi skulle sejle 3 gange 
rundt på banen. Efter de første 2 heat, holder vi en velfortjent frokost, hvor vi får 
snakket om sejladserne, og stemningen er præget af højt humør og kampgejst. 
Vinden ligger sig en smule så solen tørrer bukserne. 
Det kniber med at holde tidsplanen pga. el-problemerne om formiddagen, men 
man bliver enige om, at de hold som samlet ligger på første, anden, tredje og fjer-
de pladsen, skal sejle om den endelige placering. Flemming og jeg sluttede som 
nummer 3. 
En pragtfuld dag afsluttes med grill og tilbehør. Der er stor enighed blandt sejler-
ne og arrangørerne om, at disse stævner er meget vellykkede, man vil tilstræbe at 
afholde et par breddestævner hvert år, som vil blive afholdt på skift i klubberne. 
Flemming og jeg kører mod Fyn igen ved 20-tiden, og på hjemvejen får vi snak-
ket om de forskellige sejladser, både de gode og de mindre gode beslutninger, 
som man tager ude på vandet.  

Hilsen 
Lars Andersen 
Handicapsejler 
Thurø Sejlklub  
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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 

 

Kære pigesejlere  

TAK! 
Tak for mange år med gode oplevelser. 
Tak for kammeratskab. 
Tak for nærvær og omsorg. 
Tak for fest og glæde.  

Og tænk, at jeg langt fra fællesskabet 
skulle opleve også at blive hædret 

 

det 
er næsten for meget.  

Jeg vil sige jer tusind tak for tildelingen  
af årets Lonepokal. I ved alle, hvad det betyder. Og I skal vide, 
at jeg værdsætter det.     

     De bedste hilsener      
Lisa        
(eks. Moses 

 

nu Rosalina ) 
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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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