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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@thuroesejlklub.dk 

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   

Januar 15. Flodskipper kursus omtalt side 14    
25. Foredrag om sejlads på Europas vandveje kl. 19:00.  

30. kl. 10: Ordinær generalforsamling, hele klubben deltager.  

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

Februar 17. Bowling kl. 18:00 se omtale i bladet side 12  

Marts 10. Foredrag i Egely af læge Jørgen Meier,  se side 11   

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23. februar

 

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

af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 
Indlæg og billeder til bladet er meget velkommen og kan enten mailes på  

bladet@thuroesejlklub eller sendes med posten til  
formanden for bladudvalget inden deadline  

Læg mærke til den NYE hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 
    Webmaster er Erling Kjeldsen 

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen  
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    
Her på årets sidste dage kan jeg se tilbage på et godt år for vor 
sejlklub, men når du har dette blad i hånden er dine tanker nok 
mere omkring den kommende sæson, hvad enten du er seniorsej-
ler, er en halv senior, en gammel gnavpot, en hyæne, et fruentim-
mer, en lækker sejlermand eller sejlerkone, en lille ny optimist 
med ny læren omkring alle ordene, hvad alle de dippedutter og 
beslag med videre nu hedder, måske eller bare en juniorsejler, 
hvor du er i gang med at tage på og derfor må se frem til at sejle i 
en tungere båd.  
Jo , der kan ske mange forandringer efter de drømme som vi alle går og pusler med. Alle 
disse sejlerønsker skal vi på den ene eller anden måde  i fællesskab gerne kunne nyde i 
Thurø Sejlklub, vi er en mangfoldighed af  sejlere og med mange forskellige sejlerinteres-
ser,  ikke mindst mange forskellige meninger omkring driften og hvilken vej vor sejlklub 
skal fremover. Ligesom et ægteskab eller et samboende forhold, retter vi efterhånden hin-
anden til og ser måske ikke altid mulighederne, derfor skal dette også være en  opfordring 
til vore nyeste medlemmer.  Vi vil meget gerne have din mening og syn på vor klub, må-
ske har du en god ide til ændringer for os alle.  Udvalgenes mailadresser er på hjemme-
side, skriv til os. 
Der har været en del klubmedlemmer som har deltaget i debatten ved at møde op på de 
afholdte årsmøder, men som formand kunne jeg godt ønske større fremmøde.  Alle klub-
medlemmer burde bruge en aften i vor dejlige klubhus og deltage i de forskellige udvalgs 
møder. Jeg har selv deltaget på de fleste årsmøder, og har været glad for den store interes-
se der har været på disse møder, med fremførsel af tanker og ideer til den kommende sæ-
son, det lover godt. 
Bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne bliver aldrig arbejdsløse, der er nok at tage fat på, 
men vi kan prøve at fordele de arbejdsopgaver og forpligtelser der er i fællesskabet, vi ser 
en glæde og samvær når først arbejdet er i gang. 
Tiltag for det nye år kunne være, nye både til juniorsejlerne, fastholdelse af ungdomssej-
lerne til vort miljø, internet ved broerne for os selv og gæstesejlerne, måske introdukti-
onsaften for nye sejlere, en folder til udlevering når der sker indmeldelse, og yderligere 
tiltag for brugen af klubbens hjemmeside. Vor blad Gambøtposten, venter på din sejlerhi-
storie.   
Mød op på generalforsamlingen,  hør og deltag og kom med ideer til vor klub. General-

forsamlingen, er jo vort fælles talerør. Afsæt søndag den 30. januar om formiddagen, 
husk vi starter med morgenbrød. 
Til alle medlemmer kom hjemmefra, tag en tur i klubhuset, se i bladet eller på hjemmesi-
den hvornår der er aftenarrangementer uanset hvilket udvalg/afdeling der er arrangør, du 
går jo alligevel og venter på at foråret skal komme, og det gør det.  
Vore sponsorer/annoncører har været med til med at skabe værdi for klubben gennem året 
2010, dem skal vi tænke på, ikke mindst, når vi nu i 2011 skal til at tage kontakt at få 
hjælp og støtte til det fremtidige arbejde.  
Jeg ønsker alle et godt Nytår 

 

vi ses på havnen i 2011.           
Ib Oldrup 

Ib Oldrup 
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  Årsberetning for aktivitetsudvalget 2010  

Det forløbne år har budt på mange opgaver for aktivitetsudvalget. 
Årets første arrangement var den sædvanlige afvikling af den årlige dyst med den 3-
hullede kugle. Det var igen i år et tilløbsstykke. Det er muligvis ikke en sejlerrelateret 
aktivitet, men den efterfølgende fouragering og arten af de uddelte præmier kunne godt 
lede tanken hen i den retning. Erling er i gang med at planlæge 2011-dysten.  

Marts bød på to spændende arrangementer.  

I samarbejde med handicapudvalget afholdtes et arrangement med handicapsejleren An-
ders Lehmann. Det var en meget spændende søndag, hvor Anders berettede om sin tid 
som sejler på højt niveau og den efterfølgende ulykke som gjorde ham lam fra hovedet og 
ned. Beretningen om hans projekt med ombygningen af en 40-fods racer som han sejlede 
selv kun ved hjælp af ansigtets bevægelser, var meget spændende. Det skal lige nævnes at 
hans vejrtrækning blev foretaget af en maskine. 
Det var nødvendigt at afholde foredraget på en søndag, da Anders var afhængig af en per-
sonlig hjælper, som kun var til rådighed i weekenden. Tidspunktet var måske skyld i, at 
tilslutningen lod meget tilbage at ønske 

 

men vi, der var til stede, fik en kæmpeoplevelse. 
Næste arrangement blev afholdt i samarbejde med Nordea. OL- guldmedaljevinderen i 49-
er klassen Martin Kirketerp fortalte levende om dramaet i Kina, hvor de på dramatisk vis 
nåede at hive guldmedaljen i land. Efter foredraget var der livlig spørgelyst. 
Så er vi nået til april. Bådene er gjort klar til årets mandagssejladser, som planlægges. 
Tilslutningen er stadig flot, nogle forsvinder, andre kommer til, hvilket betyder, at niveau-
et stadig ligger på ca. 50 både hver mandag fra maj til september. Igen i år har vi lagt de 2 
distancesejladser på Lunkebugten, hvilket viste sig at være en god ide, da vinden både 
forår og efterår fladede ud, så banen måttes afkortes, og vi fik 2 gode sejladser. Præmieud-
delingen foregik mandag efter sidste distancesejlads, hvor mange var mødt op til en hyg-
gelig afslutning på sæsonen.  
Søndag d.6.juni havde handicapafdelingen inviteret til breddestævne, hvor aktivitetsudval-
get bistod ved afviklingen af stævnet. Det var en flok glade sejlere, der var mødt op og de 
kæmpede på livet løs i de fire Olsen Twin både, som var til rådighed. Det blev til nogle 
drabelige dyster, hvor der blev sejlet tæt. For os fra aktivitetsudvalget som deltog, var det 
en berigende oplevelse, både ved afvikling af sejladserne og det efterfølgende sociale 
samvær. Vi hjælper gerne igen. 
1.

 

4. juli arrangerede klubben stævne for Safirer. Det var samtidig safirklubbens 
25-års jubilæum. Der var tilmeldt 14 både, der kom fra flere steder i landet. Troense var 
dog rigt repræsenteret. 
Fredag startede ud med en distancesejlads. Lørdag og søndag blev der gennemført flere op 
og ned - banesejladser, og der var mange gode dyster. 
Det var et hyggeligt stævne, hvor der var højt humør både under sejladserne og ved mid-
dagene fredag og lørdag aften. Vi har efterfølgende fået ros for vores håndtering af stæv-
net. I forbindelse med afviklingen af handicapstævnet og safir-stævnet glæder vi os over, 
at så mange af klubbens medlemmer stiller deres hjælp til rådighed. Vi var i den situation, 
at der var flere, der meldte sig som hjælpere, end vi havde brug for. Det er flot 

 

tak for 
det. 
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Gennem hele foråret arbejdede vi med planlægningen af Øhavet Rundt . 
Det var 40. gang at klubben afholdt sejladsen. Derfor skulle der gøres lidt ekstra ud af 
arrangementet. Vi fik fremstillet en jubilæumsstander til alle kapsejlende både. Ligeledes 
var der fri gullashsuppe og øl til besætningerne på alle deltagende både, når de kom i mål. 
Vi besluttede endvidere at ofre lidt mere på musikken ved spisningen fredag aften. (To - 
mands orkester med refrænsangerinde). Det syntes at være en god investering, da danse-
gulvet var fyldt hele aftenen. 
Der var 84 tilmeldte både, og fredag aften summede det med forventningsfulde sejlere, 
der hyggede sig med hinanden over en god middag fremtryllet af Bent A. med hjælp af 
Ingeborg og Conny og flot serveret af pigesejlerne. 
Det blev igen i år en flot sejlads, der var tilsmilet af flot vejr og fin sejlerluft. 
De fleste både kom i mål inden for et par timer, og selv om man måtte behandle et par 
protester, blev præmieuddelingen afholdt så betids, at både sejlere og officials kunne 
komme i seng i ordentlig tid. 
Mange medlemmer har ydet en stor indsats ved afvikling af sejladsen. 
Udvalget siger tak til alle, der hjalp til med at gøre Øhavet Rundt 2010 til en succes. 
Sejlsæsonen går på hæld, og vi venter bare på forårets komme. Dog går vi ikke helt i dva-
le, da vi i vinterens løb har flere arrangementer, der skal løbe af stab-
len.  

Tak for godt samarbejde i det forløbne år.  

Ole 

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 Europa, 
så kom og hør Kaj Nordahls beretning om turen fra Middelhavet og hjem 
til Danmark.  
Se side 13       Aktivitetsudvalget 
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Broudvalgets årsberetning for 2010  

Året starter for mig med at få styr på bropladserne. Der skal udsendes sedler, som brolig-
gerne skal tilbagemelde med bådstørrelse, og om de ønsker plads den kommende som-
mer, og hvor mange der ikke gør, så vi kan tilbyde lånepladser fra ventelisten. Der er ger-
ne en 12 

 

15 stykker, som får låneplads. Herefter skal pladserne fordeles, det er lidt af et 
puslespil at få til at gå op. Der er hele tiden nogle, der får en ny båd, og den er også for 
det meste lidt større end den gamle. Men det plejer at gå op, selv om der somme tider er 
nogle, vi er nødt til at flytte lidt rundt på. 
I marts gik vi i gang med at støbe nye moringsklodser, da de gamle var ved at være for 
tynde i bøjlerne på klodsen. Nu er de støbt inden i nogle store lastbildæk med rustfrie 
bøjler. Disse 10 nye moringer blev lagt ud af Søren fra Thurø Sø Enterprise samme dag, 
som han slog 12 nye fortøjningspæle, bestående af jernbaneskinner med plastkappe om-
kring. Dette arbejde forløb heldigvis fint med hans flåde og påmonterede kran.  
Sidste weekend i marts blev broerne igen i år smurt af det indkaldte arbejdshold, og så var 
vi klar til at modtage bådene, som blev søsat den 17. april. Bropælene er nu efterhånden 
alle blevet beskyttet med væv, som er smurt med vandtæt maling. Det ser ud til at være 
holdbart, hvis det bliver vedligeholdt jævnligt, og dette vil helt sikkert beskytte toppen af 
pælene. Det ser også pænt ud. 
Mastekranen skal også i år have et par ord med. Den har jo sidste år fået sin 10års god-
kendelse til de 300kg, men udvalget blev af bestyrelsen opfordret til at prøve, om den 
ikke kunne bære noget mere, så vi kan tage gummibådene op. Det har vi så fået Lars 
Præst fra SH Group til at se på. Lars var så venlig at lave en beregning på kranen. Lars 
kan ikke stå inde for kranen til en større belastning, det er især bommen, der ikke er stærk 
nok, og der var en risiko for at kransøjlen ville kunne vælte, når kranen blev drejet ind 
over land. Han opfordrede os til at sætte en støttewire på mod øst. Dette blev straks ud-
ført. Nu kan kranen bruges til det, den er beregnet til, nemlig at løfte master, og så må vi 
se, hvad fremtiden bringer. 
Optimistpontonen er igen på plads. Dette arbejde har optimistforældrene selv udført til 
alles tilfredshed.  
I juni havde vi igen den årlige klubgrillaften. Igen var der mødt mange op til en fornøjelig 
aften med hyggeligt samvær, og der blev vist også sunget et par sange. 
I sommer har broudvalget igen stået for tømning af boksen med havnepenge. Der har 
været godt besøgt, så vi har rundet 100.000 kr. i gæsteleje. Der har desværre her i foråret 
også været fremmede fingre i boksen, men den var heldigvis lige blevet tømt. Men ærger-
ligt at vi får ødelagt skabe og låse. Som I måske har bemærket, er der nu sat videoover-
vågning op i havnehuset. 
Lørdag den 16. oktober blev bådene igen sat på land af den store kran fra Engstrøm, dette 
forløb igen helt planmæssigt. Der er igen plads til solingerne, som 
kommer op engang i december. Gæstebøjerne er sjæklet af moringer-
ne, med venlig hjælp fra Allan dykker, så de kan blive efterset og 
ligge på land for vinteren. 
Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget og alle andre, der har  
givet en hånd med at få det hele til at fungere.  

Kim Isager  
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Årsberetning Solingudvalget 2010   

Der har været stor aktivitet med Solingerne i sæsonen 2010. Vi startede med 
klargøring af bådene i foråret, hvor der var stort fremmøde til at vaske, rengøre, 
polere, reparere, m.v. Vi har fået nye sejl til bådene, som vi har været meget gla-
de for, og bådene har været holdt godt ved lige, og ikke mindst har Hans Knudsen 
har været hjælpsom med hurtigt at få repareret grej, der er gået i stykker. Det er 
jo ældre fartøjer, som bliver brugt flittigt af mange klubmedlemmer, så det kræ-
ver noget arbejde at holde grejet i orden, så bådene altid er sejlklare.  Mandag har 
4 både været tilmeldt aftenkapsejladsen, og der har været nogle gode dyster på 
Lunkebugten. Tirsdag har juniorsejlerne haft glæde af Solingene, og nogle af ju-
niorsejlerne har deltaget i kapsejladsen Tåsinge Rundt, samt nogle gange i man-
dagskapsejlads. Onsdag har der været 4 pigebesætninger, der har brugt bådene, 
og 2 besætninger var med til Hyæneræs. Torsdag har der været sejlet Fleetsejlads, 
og til klubmesterskabet var der 9 deltagne besætninger. Der er sejlet mange rigtig 
spændende sejladser og Fleetsejladsen bliver ved i  vinterhalvåret , så lang tid der 
ikke er for meget is. 806èren har været brugt til Mandagskapsejlads, juniorsejlads 
og båden har været lejet ud til sommerferiesejlads.  

Vi har igen i år mødt velvilje, fra lokale bådudstyrsforretninger : Havnens Fiske-
riartikler, P/S Bådbutikken , samt  Thurø Bund Yacht- og kutterværft,  samt Jyske 
Bank og disse har sponsoreret køb af reservedele til bådene, mod at  de har rekla-
mer på bådene. Vi er meget glade for deres opbakning til Solingafdelingen, og 
jeg håber, at Solingsejlerne lægger deres indkøb af bådudstyr m.v. hos vores 
sponsorer.  Desværre har det ikke været muligt at finde en sponsor til at dække 
udgiften til vores nye sejl.  

Vi forventer en aktiv sæson i Solingerne igen næste år, med masser af aktivitet. 
Og heldigvis er der mange Solingsejlere, der er villige til at lægge et stykke arbej-
de med, at holde Solingerne sejlklare og optimeret, både med praktiske opgaver 
og mere administrative ting. Følgende er medlemmer af  Solingudvalget:  
Torben Strange Pedersen, Erik Garne Thomsen, Henrik Meyer, Ulla Holme,  
IB Oldrup, Kim Bünger,  Henrik Buchwald, Lene Thomsen, Nick Bünker, 
Formand Jørgen Holme.  

Der er god grund til at glæde os til endnu en sæson, med  
masser af dejlige og sjove oplevelser for klubbens medlem-
mer, med sejlads i Solingerne.     

Jørgen Holme 
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43  

Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 
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          Torsdag d. 10. marts kl. 19.00 i Egely   

kommer læge og foredragsholder JØRGEN MEIER og fortæller om, hvordan man på 
trods af sygdom og efterfølgende handicap kan dyrke sejlerlivets glæder. Jørgen giver  
her en kort beskrivelse af, hvad han vil berette om.  

BRAINSTORM MAJOR ELLER TALL-SHIP RACE 2010.  

Efter en hjerneblødning, med deraf følgende hjerneskade og halvsidig lammelse 
kom jeg i 2004 i forbindelse med handicapbåden 2,4. Herefter genoptog jeg sej-
lads, som jeg ikke havde praktiseret siden 1963. Det blev til ugentlig sejlads i 
Kolding sejlklub, og senere kom jeg undervejrs med at Hjerneskadeforeningen, 
havde et sommertogt, med navnet BRAINSTORM, eller som en af vennerne kal-
der det Hjerneblæst .   

På Egmont højskolen hvor jeg hver sommer sejler i en uge, var sejladsen 
en dag aflyst af vejrmæssige årsager, og vi hørte lidt om den engelske organisati-
on Jubilee sailing trust (www.jst.org.uk). Denne organisation har en ideologi der 
går ud på at handicappede og raske skal kunne sejle side om side, på lige vilkår. 
Denne ideologi kunne ikke udleves i noget eksisterende tall-ship Derfor gik JST  
i gang med at udtænke, tegne og bygge først et skib, senere et mere. Begge af 
typen bark, det største kun 6 meter kortere end fregatten Jylland OG GODT DEN 
HALVE LÆNGDE AF DEN 5-MASTEDE BARK  Skoleskibet København.   

I tiden efter højskole opholdet var jeg flittig gæst på JST hjemmesiden. Det 
var lidt skræmmende at jeg selv skulle rejse ud i verden og finde skibet, og selv 
skulle finde hjem fra den havn, hvor jeg afmønstrede. Betænkelighederne blev 
efterhånden lagt til side, og jeg besluttede at påmønstre på årets Tall-ship Race,  
etapen Antwerpen til Ålborg  På organisationens flagskib Tenacious, der er ver-
dens største handicapskib Det blev en fantastisk oplevelse, at sejle over det be-
rygtede Vesterhav i stormvejr.   

Er der nogen der har yderligere interesse i historien kommer jeg gerne forbi 
og fortæller mere. Desuden er der 22 kommenterede billeder fra turen på min 
hjemmeside - www.joergenmeier.dk    

Kom og få en spændende oplevelse. 

http://www.jst.org.uk
http://www.joergenmeier.dk
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Så er det atter tid!     

Vi er tæt på februars mørke og kulde, men heldigvis også  
       tæt  på den store årlige Bowling konkurrence i klub regi,  
      som løber af stabelen: 

             Den 17 februar i det nye år, i Bowl`n`Fun på Nyborgvej.     
     Vi starter med at bowle kl. 18.00, og kl. 19.00 går vi så i       
          gang med buffeten i restauranten. 

                    Under spisningen af de lækre detaljer, vil den bedste  
            bowler fra hver bane få overrakt sin præmie, og selvføl- 
           gelig fejret med applaus fra forsamlingen.   

                         Alt dette for kun 149 Kr. pr. person.   
                         Dertil kommer skoleje Kr.15;   

                        men er du smart tager du dine sejlersko med og spa- 
              re den udgift. Så meld dig til, hold fri fra madlavning  
            og opvask, og få en rar aften, sammen med de andre   
            hyggelige fra en af landets bedste sejlklubber                   
            (formandens udsagn), medens vinteren og mørket                   
           raser udenfor.     

            Tilmelding til: Erling S. 62 22 14 59   
                             eller Inna Krat. 62 22 26 72   

                            senest den 25 januar, dog kan du allersenest  
                            nå det på generalforsamlingen den 30. jan.   

                                     Vel mødt.    
                                      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.  
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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. 86 18 24 95. 
Bilagt: pasfoto (kvalitetskrav som rejsepas), kopi af minimum  
Duelighedsbevis eller Y-1, Y-3 eller lignende. 
Betaling: check, giro eller homebanking konto 9570-6756026. 
Ved betaling, venligst tydelig betaler identifikation samt angivelse af 
kursusnavn og sted samt angivelse af, om du er medlem af FTLF 
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Juniorafdelingens årsberetning 2010  

Juniorafdelingen har i 2010 oplevet lidt effekt af, at vi på Sydfyn nok er nede i den be-
rømte bølgedal mht aktive sejlere. Dels har frafaldet af aktive sejlere (lokale sejler som 
skal videre med bl.a uddannelse udenbys) været lidt større end tilgangen af aktive sejlere. 
Til gengæld har et par af klubben nye juniorer været meget aktive i konkurrencer og vir-
kelig sat Thurø Sejlklub på søkortet til stævner over det meste af landet, og skaffet både 
et Fynsmesterskab, samt en flot 5. plads ved DM i Århus i FEVA-klassen.  

En af juniorafdelingens store udfordringer, er behovet for tilgang af nogle lånejoller. Dels 
til at kunne fastholde vores optimister på vandet når de skal videre (falder for alder eller 
fysisk størrelse) eller til at kunne tiltrække nye sejlere som faktisk er for store til optimist-
jollen. På grund af ælde og slid, har vi faktisk kun en 29 er jolle som kræver en del er-
faring for at mønstre. Så en af vores prioriteter til den kommende sæson er muligheder for 
at kunne tilbyde noget sejlads med fx den nye FEVA-jolle (2-mands). En jolletype som 
giver mulighed for både erfarne optimister at prøve grænser af med, men som også kan 
hjælpe helt nye sejlere i gang (fx med en erfaren sejler som styrmand).  

Et af de tilbud som vi også har, er sejlads og træning på windsurferbrætter. Og som noget 
helt nyt har vi indgået en samarbejdsaftale med Thurø Windsurfingklub, hvor medlemmer 
af  TSK, kan sejle og modtage undervisning sammen med TWK. Aftalen blev indgået 
efter sommerferien og indtil videre har 9 medlemmer gjort brug af denne mulighed. TWK 
har til huse ved Skårupsund, hvor strand og vanddybde er meget ideelt for at lære at surfe.   

Vores 29 er er blevet luftet flittigt i efteråret og dette forsætter så længe isen ikke sætter 
en stopper for det . Sæsonen igennem har flere af juniorerne sejlet med på solingerne og 
jeg ved dette er meget populært (og meget lærende). Dejligt at de erfarne solingesejlere 
vil lære fra sig 

 

det er virkelig noget, som kan bruges når nu pludselig man skal sejle 
med spiler/genaker på læns/halvvind . Erfaringen fra mange af træningskonkurrencerne 
i solingerne, blev da også omsat til en rigtig konkurrence, da 2 af vores juniorer alene, 
deltog i Tåsinge rundt og det med både en god oplevelse og et hæderligt resultat i 
bagagen . 

I 2010 har vi også haft et godt samarbejde med SSS og Troense. Dels har Claes og Alex 
kunne leje en FEVA hos SSS og Troense har været behjælpelig med udlån af Terajoller. 
Tusind tak for denne hjælp. Vi håber på at kunne fortsætte dette gode samarbejde på juni-
orfronten og allerede nu er der god gang i vintertræningen fra Gambøt, hvor både SSS og 
Troensesejlere træner med hver søndag. 
Grundet arbejdsdomicil i Hørsholm, har jeg i store perioder mest været juniorleder af 
navn end af gavn . Men med et godt samarbejde med Bjerne og optimistafdelingen, har 

vi lykkedes.  

Tak for en god sæson med masser af positive sejleroplevelser og socialt samvær.  
Ønsker for 2011? Et par junior-joller!  

De bedste sejlerhilsner       
Juniorleder Erik Fürsterling 
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ÅRSMØDE TORSDAG 07. 10. 2010 - kl. 18:00 I EGELY  

Årsmødet 2010 var velbesøgt af sejlere, hjælpere og repræsentanter fra bestyrelsen. 
Det blev en hyggelig aften hvor der blev snakket, hygget med god mad og lagt planer for 
den kommende sæson. 
2010 var året hvor Fællesudvalget (et udvalg bestående af repræsentanter for Dansk Sejl-
union og Dansk Handicap Idrætsforening) søsatte et nyt tiltag nemlig 2 breddestævner 
hvor der sejles om kap i 4 Olsen Twin både, efter simple regler for kapsejlads. 
Thurø Sejlklub skulle have æren af at afvikle det 1. stævne lørdag den 5. juni. 
Hele klubben og specielt aktivitetsudvalget lagde et stort arbejde for dagen og der blev 
stablet et veltilrettelagt stævne på benene med en bane lige uden for broerne med fin mu-
lighed for tilskuerne for at følge med i kapsejladserne. 
Vejrguderne var med os med sol og tilpas vind til sejladserne og forplejningen foregik i 
det fineste vejr på pladsen. 
Vi kunne måske have ønsket os lidt flere deltagere, men der var folk fra Århus 

 

Nivå 

 

Sønderborg 

 

Thurø i alt 12 person 

 

6 hold der dystede. 
Sønderborg kom med 2 Olsen Twin så med vores egne 2 var der 4 både i hvert løb det gav 
en masse gode sejladser særlig efter frokostpausen hvor holdende havde fået gode råd og 
fået justeret på taktikken. 
Det var en rigtig god dag, der blev dystet, snakket, udvekslet erfaringer og hygget. 
Vores handicap broanlægget skulle her stå sin prøve - og  det bestod med glans. 
Årets 2.breddestævne blev afviklet af Sejlklubben Køge Bugt fra Hundige Havn, hvor vi 
deltog med 6 sejlere og hjælpere. 
Det blev et lige så vellykket stævne hvor vejrguderne igen var med os og med ca. samme 
deltager antal som hos os men fordelt på flere klubber. 
Fælleudvalget har udefra de høstede erfaringer besluttet at i næste sæson bliver der også 
afholdt 2 breddestævner forskellige steder i landet. Udover de 2 breddestævner har vejr-
guderne ikke været os særlig venligt stemt. - Det bedste vejr viste sig mens vi holdt som-
merferie så en del af sejlerdagene blev til kaffe/hygge dage. 
Bådene er nu kommet godt på land, vasket af og pakket ind for vinteren. 
På årsmødet blev vi enige om  at bådene skal være klargjort og klar til at stævne ud først i 
maj måned.  
I januar indkaldes til møde i udvalget hvor forløbet af klargøring af bådene fastlægges. 
Til den nye sæson anskaffes der 2 bompresenninger til vores 2 mini 12meter både, så stor-
sejlet kan ligge på bommen hele sæsonen og det dermed bliver hurtigere at komme af sted 
i bådene, nøjagtigt som med Twinnerne. 
Til breddestævnet i september så vi hvordan SKB havde arrangeret sig med deres 
bompresenninger, det tillader vi os at kopier. 
I den nye sæson må vi arbejde på at få udbredt kendskabet til handicapsejladsen i Thurø 
Sejlklub og de gode forhold klubben kan tilbyde handicapsejlere så flere kan få glæde af 
at komme på vandet. 
Igen skal det slås fast 

 

uden hjælpere ingen sejlads, så derfor en stor  
tak til alle vores hjælpere for en stor indsats gennem hele sæsonen.  

Erling Justesen 
Formand handicapudvalget  
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Optimistafdelingens årsberetning Dec. 2010   

I januar, februar, marts og april var der i Egely arrangeret vinterundervisning for 
alle sejlere. Her deltog også flere optimister. Det var John Runge der stod for det 
og det gjorde han rigtig godt.  

Det med at sejle på vandet startede i april i svømmehallen hvor øvede sejlere vi-
ste de nye hvordan optimistjollen kunne vælte/bordfylde og få den sikkert på ret 
køl igen og tømt for vand. Det gir tryghed at have prøvet kæntringer. Sejlerne fra 
Marstal Sejlklub deltog i vores kæntringer til alles store fornøjelse. 
I foråret var vandet frosset til is længe så det blev maj inden kølbådene var søsat 
og vi kom på vandet med mange ny rekrutter, blandt andet fra Drejø, Skarø og 
Langeland.  

Mens de første sejlede, byggede forældrene en ny flydebro samt fik erstattet de 
tynde (væltede) jernrør med et par kraftige aluminiumsrør der skal holde følgebå-
dene. 
Der har været sejlads tirsdage (rekrutdag) og torsdage og flere har brugt nogle 
weekender til kapsejladsstævner rundt på Fyn gennem sæsonen. 
Vi sejlede en weekend på telttur til Drejø med masser af leg og hygge. 
Som noget nyt havde vi Sjov Sommersejlads hele den første uge af skoleferien 
hvor de unge mødes hver dag og sejler, hygger og leger i flere forskellige jollety-
per. Det blev en succes så det gentager vi i 2011.  

Thurø Sejlklub arrangerede 4.-5. september FYNS MESTERSKABET 

 

SYD-
BANKCUP 

 

med stor deltagelse (77 joller og ca. 250 pers.) fra mange klubber 
der har givet udtryk for sejladserne som sjove, trygge og fairplay. Det kræver en 
del forberedelse og til selve stævnet mange der kan give en hånd med. Disse 
stævner lykkedes med gensidig hjælp fra alle klubberne.  

Vores tirsdags og torsdags sejladser har været krydret med banetræning, tursej-
lads, sjov leg og vi har lånt andre jolletype som prøvet af. 
Sæsonen sluttede af med vintertræning for de øvede og den 19. dec. skulle have 
været sidste julesejlads men der var lukket med is så det blev til et pyntet juletræ 
samt joller og følgebåde blev pakket væk for denne sæson.  

Tak til alle. Jeg glæder mig til næste sæson hvor vi forhåbentlig har optimeret 
vores joller og har nye jolletype at fortsætte i.         

_/) _/) hilsen,         

Optimisterne. 
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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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Husudvalgets årsmøde onsdag  d. 17. november 2010  

Ved årsmødet i 2009 bød vi velkommen til nye medlemmer i Husudvalget: 
Kaj Mortensen, Michael Benzen, og Jan Christensen. 
Ved første møde i januar 2010 satte vi os nogle mål for hvad arbejdet i husudvalget skul-
le resultere i.  

Vi begyndte med udarbejdelse af en bygningsaudit, dvs. gennemgang og fotografering af 
husenes kritiske punkter. I alt 32 beskrevne punkter, med efterfølgende prioritering.  

Husudvalget har arbejdet med et projekt til lydregulering og nye lysarmaturer i Egely 
igen, igen. Denne gang med Rockfon som loftbeklædning med indbygget nye lysarmatu-
rer. Udgiften til projektet sættes på Husudvalgets budget for 2011. Vi forventer selv at 
udføre arbejdet med opsætningen.  
Grundet indbrud i Havnehusets bropengekasse i sommer, og tidligere hærværk på huse-
ne, har vi besluttet at opsætte videoovervågning. Vi håber at dette tiltags præventive virk-
ning er tilstrækkeligt til at undgå fremtidige indbrud og hærværk.   

Resultatet af anstrengelserne har foreløbig udmøntet sig i maling af Havnehus og Opti-
mistskur med trætjære, og udskiftning af udvendig vægbeklædning på vestsiden af salen i 
Egely for lige at nævne et par af de større opgaver, men af de 32 beskrevne punkter er de 
19 udført.  
Her konstaterer vi at Seniorgruppen er en stor hjælp til vedligeholdelse af Sejlklubbens 
huse og ikke at forglemme klubbens udenoms områder.   

Der har også i det forløbne år været stor efterspørgsel på Egely til afholdelse af klubmed-
lemmernes private arrangementer. 
For at imødegå dels at reservationer, som ikke ønskes benyttet, bliver afbestilt, og nogle 
låneres ønske om bedre tid til klargøring enten før eller efter et arrangement, ændres pro-
cedure og lånemuligheder.  

Når Egely bestilles oplyses ønsket dato og medlemsnummer til husudvalgsformanden.  
Er datoen ledig indbetales lånebeløbet på 1.000,- kr. til husudvalgsformanden eller over-
føres til klubbens konto. Når indbetaling er konstateret, bookes datoen i kalenderen. På 
den måde er dokumentation for lån af Egely også på plads.  
Ved afbestilling senest 2 måneder før reserveret dato tilbagebetales 800.-kr. resten tilfal-
der klubben. Hvis der ikke afbestilles tilfalder hele beløbet klubben.  

Ønsker låner af Egely bedre tid til at rydde op efter sig, eller gøre klar før arrangementet 
kan man ved betaling af ekstra 500,- kr. sikre sig at huset er til rådighed for 2 dage. På 
den måde sikrer man sig selv fred og ro og man undgår at huset skal være klar til andre 
hhv. dagen før eller dagen efter arrangementet. Hvis man ønsker at låne huset og gerne 
vil give plads for andre så sker det pr. aftale som hidtil. 
Disse nævnte justeringer for lån af Egely vil træde i kraft pr. 1 januar 2011 og vil blive 
indskrevet i retningslinierne for lån af Egely.  
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Kontrakten for rengøringsarbejdet i Havnehuset skal fornyes i år. Der er  foretaget hen-
vendelse til 3 rengøringsselskaber som resulterede i 2 tilbud. I skrivende stund er det ikke 
afgjort hvilket tilbud der bliver udvalgt.  

Her er nævnt nogle tiltag som husudvalget har foretaget for bedre at få overblik over, og 
styr på de aktiviteter vi håndterer. Fremadrettet vil vi arbejde for at Thurø Sejlklubs huse 
og lokaler fremstår i pæn og brugbar stand. Dette kræver løbende udførelse af vedlige-
holdelsesarbejder og fornyelse.    

Husudvalgets nuværende medlemmer er meget allround med hovedvægten på gode ideer 
og det praktiske håndværk. Dette lover godt for vores fremtidige 
virke og derfor en stor tak fra mig til husudvalget, som jeg naturlig-
vis regner med fortsætter, og en stor tak til  seniorerne og jer der i 
øvrigt har givet en hånd med i udførelsen af det forefaldende arbej-
de.  

Kaj 

Beretning fra bladudvalget

   

Redigering og de praktiske gøremål omkring udsendelsen af Gambøtposten har heller 
ikke i år medført problemer som vores dygtige IT-redaktør Lise Andersen ikke bare lø-
ser. Må hun bare ikke miste lysten så er alt godt. 
Lise har bedt mig om at her i beretningen at slå fast at indlæg til Gambøtposten skal sen-
des til Lise og kun til Lise i form af mail til adressen:  

  bladet@thuroesejlklub.dk  eller lise@thuromail.dk   

De strenge tider har medført at bladets annoncører er blevet lidt tilbageholdende. Det er 
imidlertid ikke mange der indtil nu er faldet fra, men det vil da få indflydelse på bladud-
valgets indtægtside.  

Der har i bestyrelsen været drøftet om bladet skulle reduceres til kun at udkomme fem 
gange årligt, mod som nu seks gange. 
Blandt andet begrundet i manglende stof til bladet, udover de meddelelser som kommer 
fra udvalgene, samt at det vil være mere økonomisk kun at operere med en hjemmeside i 
klubregi. 
Har medlemmerne i klubben computerdækning nok, det er spørgsmålet. 
Det vil fra bladudvalgets side være ønskeligt med en debat om Gambøtpostens fortsatte 
beståen.     

P u v.     
Erling Steffensen. 
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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 

v/ Kim Christensen 
Bergmannsvej 112  
5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 50 08 - Fax: 62 20 71 56  

Håndkøbsudsalg  
Posthus    
mandag - fredag   08:00 - 16:30 

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

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 
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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@thuroesejlklub.dk 

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   

Januar 15. Flodskipper kursus kl. 10:00 til  kl. 16:00, omtalt i   

Gambøtposten nr. 6 side 14 og på hjemmesiden.  

25. Foredrag om sejlads på Europas vandveje kl. 19:00.  

30. kl. 10: Ordinær generalforsamling, hele klubben deltager.  

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

Februar 17. Bowling kl. 18:00 se omtale i bladet side 12  

Marts 10. Foredrag i Egely af læge Jørgen Meier,  se side 11   

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23. februar

 

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

af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 
Indlæg og billeder til bladet er meget velkommen og kan enten mailes på  

bladet@thuroesejlklub eller sendes med posten til  
formanden for bladudvalget inden deadline  

Læg mærke til den NYE hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 
    Webmaster er Erling Kjeldsen 

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen  
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    
Her på årets sidste dage kan jeg se tilbage på et godt år for vor 
sejlklub, men når du har dette blad i hånden er dine tanker nok 
mere omkring den kommende sæson, hvad enten du er seniorsej-
ler, er en halv senior, en gammel gnavpot, en hyæne, et fruentim-
mer, en lækker sejlermand eller sejlerkone, en lille ny optimist 
med ny læren omkring alle ordene, hvad alle de dippedutter og 
beslag med videre nu hedder, måske eller bare en juniorsejler, 
hvor du er i gang med at tage på og derfor må se frem til at sejle i 
en tungere båd.  
Jo , der kan ske mange forandringer efter de drømme som vi alle går og pusler med. Alle 
disse sejlerønsker skal vi på den ene eller anden måde  i fællesskab gerne kunne nyde i 
Thurø Sejlklub, vi er en mangfoldighed af  sejlere og med mange forskellige sejlerinteres-
ser,  ikke mindst mange forskellige meninger omkring driften og hvilken vej vor sejlklub 
skal fremover. Ligesom et ægteskab eller et samboende forhold, retter vi efterhånden hin-
anden til og ser måske ikke altid mulighederne, derfor skal dette også være en  opfordring 
til vore nyeste medlemmer.  Vi vil meget gerne have din mening og syn på vor klub, må-
ske har du en god ide til ændringer for os alle.  Udvalgenes mailadresser er på hjemme-
side, skriv til os. 
Der har været en del klubmedlemmer som har deltaget i debatten ved at møde op på de 
afholdte årsmøder, men som formand kunne jeg godt ønske større fremmøde.  Alle klub-
medlemmer burde bruge en aften i vor dejlige klubhus og deltage i de forskellige udvalgs 
møder. Jeg har selv deltaget på de fleste årsmøder, og har været glad for den store interes-
se der har været på disse møder, med fremførsel af tanker og ideer til den kommende sæ-
son, det lover godt. 
Bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne bliver aldrig arbejdsløse, der er nok at tage fat på, 
men vi kan prøve at fordele de arbejdsopgaver og forpligtelser der er i fællesskabet, vi ser 
en glæde og samvær når først arbejdet er i gang. 
Tiltag for det nye år kunne være, nye både til juniorsejlerne, fastholdelse af ungdomssej-
lerne til vort miljø, internet ved broerne for os selv og gæstesejlerne, måske introdukti-
onsaften for nye sejlere, en folder til udlevering når der sker indmeldelse, og yderligere 
tiltag for brugen af klubbens hjemmeside. Vor blad Gambøtposten, venter på din sejlerhi-
storie.   
Mød op på generalforsamlingen,  hør og deltag og kom med ideer til vor klub. General-

forsamlingen, er jo vort fælles talerør. Afsæt søndag den 30. januar om formiddagen, 
husk vi starter med morgenbrød. 
Til alle medlemmer kom hjemmefra, tag en tur i klubhuset, se i bladet eller på hjemmesi-
den hvornår der er aftenarrangementer uanset hvilket udvalg/afdeling der er arrangør, du 
går jo alligevel og venter på at foråret skal komme, og det gør det.  
Vore sponsorer/annoncører har været med til med at skabe værdi for klubben gennem året 
2010, dem skal vi tænke på, ikke mindst, når vi nu i 2011 skal til at tage kontakt at få 
hjælp og støtte til det fremtidige arbejde.  
Jeg ønsker alle et godt Nytår 

 

vi ses på havnen i 2011.           
Ib Oldrup 

Ib Oldrup 
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  Årsberetning for aktivitetsudvalget 2010  

Det forløbne år har budt på mange opgaver for aktivitetsudvalget. 
Årets første arrangement var den sædvanlige afvikling af den årlige dyst med den 3-
hullede kugle. Det var igen i år et tilløbsstykke. Det er muligvis ikke en sejlerrelateret 
aktivitet, men den efterfølgende fouragering og arten af de uddelte præmier kunne godt 
lede tanken hen i den retning. Erling er i gang med at planlæge 2011-dysten.  

Marts bød på to spændende arrangementer.  

I samarbejde med handicapudvalget afholdtes et arrangement med handicapsejleren An-
ders Lehmann. Det var en meget spændende søndag, hvor Anders berettede om sin tid 
som sejler på højt niveau og den efterfølgende ulykke som gjorde ham lam fra hovedet og 
ned. Beretningen om hans projekt med ombygningen af en 40-fods racer som han sejlede 
selv kun ved hjælp af ansigtets bevægelser, var meget spændende. Det skal lige nævnes at 
hans vejrtrækning blev foretaget af en maskine. 
Det var nødvendigt at afholde foredraget på en søndag, da Anders var afhængig af en per-
sonlig hjælper, som kun var til rådighed i weekenden. Tidspunktet var måske skyld i, at 
tilslutningen lod meget tilbage at ønske 

 

men vi, der var til stede, fik en kæmpeoplevelse. 
Næste arrangement blev afholdt i samarbejde med Nordea. OL- guldmedaljevinderen i 49-
er klassen Martin Kirketerp fortalte levende om dramaet i Kina, hvor de på dramatisk vis 
nåede at hive guldmedaljen i land. Efter foredraget var der livlig spørgelyst. 
Så er vi nået til april. Bådene er gjort klar til årets mandagssejladser, som planlægges. 
Tilslutningen er stadig flot, nogle forsvinder, andre kommer til, hvilket betyder, at niveau-
et stadig ligger på ca. 50 både hver mandag fra maj til september. Igen i år har vi lagt de 2 
distancesejladser på Lunkebugten, hvilket viste sig at være en god ide, da vinden både 
forår og efterår fladede ud, så banen måttes afkortes, og vi fik 2 gode sejladser. Præmieud-
delingen foregik mandag efter sidste distancesejlads, hvor mange var mødt op til en hyg-
gelig afslutning på sæsonen.  
Søndag d.6.juni havde handicapafdelingen inviteret til breddestævne, hvor aktivitetsudval-
get bistod ved afviklingen af stævnet. Det var en flok glade sejlere, der var mødt op og de 
kæmpede på livet løs i de fire Olsen Twin både, som var til rådighed. Det blev til nogle 
drabelige dyster, hvor der blev sejlet tæt. For os fra aktivitetsudvalget som deltog, var det 
en berigende oplevelse, både ved afvikling af sejladserne og det efterfølgende sociale 
samvær. Vi hjælper gerne igen. 
1.

 

4. juli arrangerede klubben stævne for Safirer. Det var samtidig safirklubbens 
25-års jubilæum. Der var tilmeldt 14 både, der kom fra flere steder i landet. Troense var 
dog rigt repræsenteret. 
Fredag startede ud med en distancesejlads. Lørdag og søndag blev der gennemført flere op 
og ned - banesejladser, og der var mange gode dyster. 
Det var et hyggeligt stævne, hvor der var højt humør både under sejladserne og ved mid-
dagene fredag og lørdag aften. Vi har efterfølgende fået ros for vores håndtering af stæv-
net. I forbindelse med afviklingen af handicapstævnet og safir-stævnet glæder vi os over, 
at så mange af klubbens medlemmer stiller deres hjælp til rådighed. Vi var i den situation, 
at der var flere, der meldte sig som hjælpere, end vi havde brug for. Det er flot 

 

tak for 
det. 
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Gennem hele foråret arbejdede vi med planlægningen af Øhavet Rundt . 
Det var 40. gang at klubben afholdt sejladsen. Derfor skulle der gøres lidt ekstra ud af 
arrangementet. Vi fik fremstillet en jubilæumsstander til alle kapsejlende både. Ligeledes 
var der fri gullashsuppe og øl til besætningerne på alle deltagende både, når de kom i mål. 
Vi besluttede endvidere at ofre lidt mere på musikken ved spisningen fredag aften. (To - 
mands orkester med refrænsangerinde). Det syntes at være en god investering, da danse-
gulvet var fyldt hele aftenen. 
Der var 84 tilmeldte både, og fredag aften summede det med forventningsfulde sejlere, 
der hyggede sig med hinanden over en god middag fremtryllet af Bent A. med hjælp af 
Ingeborg og Conny og flot serveret af pigesejlerne. 
Det blev igen i år en flot sejlads, der var tilsmilet af flot vejr og fin sejlerluft. 
De fleste både kom i mål inden for et par timer, og selv om man måtte behandle et par 
protester, blev præmieuddelingen afholdt så betids, at både sejlere og officials kunne 
komme i seng i ordentlig tid. 
Mange medlemmer har ydet en stor indsats ved afvikling af sejladsen. 
Udvalget siger tak til alle, der hjalp til med at gøre Øhavet Rundt 2010 til en succes. 
Sejlsæsonen går på hæld, og vi venter bare på forårets komme. Dog går vi ikke helt i dva-
le, da vi i vinterens løb har flere arrangementer, der skal løbe af stab-
len.  

Tak for godt samarbejde i det forløbne år.  

Ole 

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 Europa, 
så kom og hør Kaj Nordahls beretning om turen fra Middelhavet og hjem 
til Danmark.  
Se side 13       Aktivitetsudvalget 
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Broudvalgets årsberetning for 2010  

Året starter for mig med at få styr på bropladserne. Der skal udsendes sedler, som brolig-
gerne skal tilbagemelde med bådstørrelse, og om de ønsker plads den kommende som-
mer, og hvor mange der ikke gør, så vi kan tilbyde lånepladser fra ventelisten. Der er ger-
ne en 12 

 

15 stykker, som får låneplads. Herefter skal pladserne fordeles, det er lidt af et 
puslespil at få til at gå op. Der er hele tiden nogle, der får en ny båd, og den er også for 
det meste lidt større end den gamle. Men det plejer at gå op, selv om der somme tider er 
nogle, vi er nødt til at flytte lidt rundt på. 
I marts gik vi i gang med at støbe nye moringsklodser, da de gamle var ved at være for 
tynde i bøjlerne på klodsen. Nu er de støbt inden i nogle store lastbildæk med rustfrie 
bøjler. Disse 10 nye moringer blev lagt ud af Søren fra Thurø Sø Enterprise samme dag, 
som han slog 12 nye fortøjningspæle, bestående af jernbaneskinner med plastkappe om-
kring. Dette arbejde forløb heldigvis fint med hans flåde og påmonterede kran.  
Sidste weekend i marts blev broerne igen i år smurt af det indkaldte arbejdshold, og så var 
vi klar til at modtage bådene, som blev søsat den 17. april. Bropælene er nu efterhånden 
alle blevet beskyttet med væv, som er smurt med vandtæt maling. Det ser ud til at være 
holdbart, hvis det bliver vedligeholdt jævnligt, og dette vil helt sikkert beskytte toppen af 
pælene. Det ser også pænt ud. 
Mastekranen skal også i år have et par ord med. Den har jo sidste år fået sin 10års god-
kendelse til de 300kg, men udvalget blev af bestyrelsen opfordret til at prøve, om den 
ikke kunne bære noget mere, så vi kan tage gummibådene op. Det har vi så fået Lars 
Præst fra SH Group til at se på. Lars var så venlig at lave en beregning på kranen. Lars 
kan ikke stå inde for kranen til en større belastning, det er især bommen, der ikke er stærk 
nok, og der var en risiko for at kransøjlen ville kunne vælte, når kranen blev drejet ind 
over land. Han opfordrede os til at sætte en støttewire på mod øst. Dette blev straks ud-
ført. Nu kan kranen bruges til det, den er beregnet til, nemlig at løfte master, og så må vi 
se, hvad fremtiden bringer. 
Optimistpontonen er igen på plads. Dette arbejde har optimistforældrene selv udført til 
alles tilfredshed.  
I juni havde vi igen den årlige klubgrillaften. Igen var der mødt mange op til en fornøjelig 
aften med hyggeligt samvær, og der blev vist også sunget et par sange. 
I sommer har broudvalget igen stået for tømning af boksen med havnepenge. Der har 
været godt besøgt, så vi har rundet 100.000 kr. i gæsteleje. Der har desværre her i foråret 
også været fremmede fingre i boksen, men den var heldigvis lige blevet tømt. Men ærger-
ligt at vi får ødelagt skabe og låse. Som I måske har bemærket, er der nu sat videoover-
vågning op i havnehuset. 
Lørdag den 16. oktober blev bådene igen sat på land af den store kran fra Engstrøm, dette 
forløb igen helt planmæssigt. Der er igen plads til solingerne, som 
kommer op engang i december. Gæstebøjerne er sjæklet af moringer-
ne, med venlig hjælp fra Allan dykker, så de kan blive efterset og 
ligge på land for vinteren. 
Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget og alle andre, der har  
givet en hånd med at få det hele til at fungere.  

Kim Isager  
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Årsberetning Solingudvalget 2010   

Der har været stor aktivitet med Solingerne i sæsonen 2010. Vi startede med 
klargøring af bådene i foråret, hvor der var stort fremmøde til at vaske, rengøre, 
polere, reparere, m.v. Vi har fået nye sejl til bådene, som vi har været meget gla-
de for, og bådene har været holdt godt ved lige, og ikke mindst har Hans Knudsen 
har været hjælpsom med hurtigt at få repareret grej, der er gået i stykker. Det er 
jo ældre fartøjer, som bliver brugt flittigt af mange klubmedlemmer, så det kræ-
ver noget arbejde at holde grejet i orden, så bådene altid er sejlklare.  Mandag har 
4 både været tilmeldt aftenkapsejladsen, og der har været nogle gode dyster på 
Lunkebugten. Tirsdag har juniorsejlerne haft glæde af Solingene, og nogle af ju-
niorsejlerne har deltaget i kapsejladsen Tåsinge Rundt, samt nogle gange i man-
dagskapsejlads. Onsdag har der været 4 pigebesætninger, der har brugt bådene, 
og 2 besætninger var med til Hyæneræs. Torsdag har der været sejlet Fleetsejlads, 
og til klubmesterskabet var der 9 deltagne besætninger. Der er sejlet mange rigtig 
spændende sejladser og Fleetsejladsen bliver ved i  vinterhalvåret , så lang tid der 
ikke er for meget is. 806èren har været brugt til Mandagskapsejlads, juniorsejlads 
og båden har været lejet ud til sommerferiesejlads.  

Vi har igen i år mødt velvilje, fra lokale bådudstyrsforretninger : Havnens Fiske-
riartikler, P/S Bådbutikken , samt  Thurø Bund Yacht- og kutterværft,  samt Jyske 
Bank og disse har sponsoreret køb af reservedele til bådene, mod at  de har rekla-
mer på bådene. Vi er meget glade for deres opbakning til Solingafdelingen, og 
jeg håber, at Solingsejlerne lægger deres indkøb af bådudstyr m.v. hos vores 
sponsorer.  Desværre har det ikke været muligt at finde en sponsor til at dække 
udgiften til vores nye sejl.  

Vi forventer en aktiv sæson i Solingerne igen næste år, med masser af aktivitet. 
Og heldigvis er der mange Solingsejlere, der er villige til at lægge et stykke arbej-
de med, at holde Solingerne sejlklare og optimeret, både med praktiske opgaver 
og mere administrative ting. Følgende er medlemmer af  Solingudvalget:  
Torben Strange Pedersen, Erik Garne Thomsen, Henrik Meyer, Ulla Holme,  
IB Oldrup, Kim Bünger,  Henrik Buchwald, Lene Thomsen, Nick Bünker, 
Formand Jørgen Holme.  

Der er god grund til at glæde os til endnu en sæson, med  
masser af dejlige og sjove oplevelser for klubbens medlem-
mer, med sejlads i Solingerne.     

Jørgen Holme 
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43  

Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 
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          Torsdag d. 10. marts kl. 19.00 i Egely   

Kommer læge og foredragsholder JØRGEN MEIER og fortæller om, hvordan man på 
trods af sygdom og efterfølgende handicap kan dyrke sejlerlivets glæder. Jørgen giver  
her en kort beskrivelse af, hvad han vil berette om.  

BRAINSTORM MAJOR ELLER TALL-SHIP RACE 2010.  

Efter en hjerneblødning, med deraf følgende hjerneskade og halvsidig lammelse 
kom jeg i 2004 i forbindelse med handicapbåden 2,4. Herefter genoptog jeg sej-
lads, som jeg ikke havde praktiseret siden 1963. Det blev til ugentlig sejlads i 
Kolding sejlklub, og senere kom jeg undervejrs med at Hjerneskadeforeningen, 
havde et sommertogt, med navnet BRAINSTORM, eller som en af vennerne kal-
der det Hjerneblæst .   

På Egmont højskolen hvor jeg hver sommer sejler i en uge, var sejladsen 
en dag aflyst af vejrmæssige årsager, og vi hørte lidt om den engelske organisati-
on Jubilee sailing trust (www.jst.org.uk). Denne organisation har en ideologi der 
går ud på at handicappede og raske skal kunne sejle side om side, på lige vilkår. 
Denne ideologi kunne ikke udleves i noget eksisterende tall-ship Derfor gik JST  
i gang med at udtænke, tegne og bygge først et skib, senere et mere. Begge af 
typen bark, det største kun 6 meter kortere end fregatten Jylland OG GODT DEN 
HALVE LÆNGDE AF DEN 5-MASTEDE BARK  Skoleskibet København.   

I tiden efter højskole opholdet var jeg flittig gæst på JST hjemmesiden. Det 
var lidt skræmmende at jeg selv skulle rejse ud i verden og finde skibet, og selv 
skulle finde hjem fra den havn, hvor jeg afmønstrede. Betænkelighederne blev 
efterhånden lagt til side, og jeg besluttede at påmønstre på årets Tall-ship Race,  
etapen Antwerpen til Ålborg  På organisationens flagskib Tenacious, der er ver-
dens største handicapskib Det blev en fantastisk oplevelse, at sejle over det be-
rygtede Vesterhav i stormvejr.   

Er der nogen der har yderligere interesse i historien kommer jeg gerne forbi 
og fortæller mere. Desuden er der 22 kommenterede billeder fra turen på min 
hjemmeside - www.joergenmeier.dk    

Kom og få en spændende oplevelse. 

http://www.jst.org.uk
http://www.joergenmeier.dk
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Så er det atter tid!     

Vi er tæt på februars mørke og kulde, men heldigvis også  
       tæt  på den store årlige Bowling konkurrence i klub regi,  
      som løber af stabelen: 

             Den 17 februar i det nye år, i Bowl`n`Fun på Nyborgvej.     
     Vi starter med at bowle kl. 18.00, og kl. 19.00 går vi så i       
          gang med buffeten i restauranten. 

                    Under spisningen af de lækre detaljer, vil den bedste  
            bowler fra hver bane få overrakt sin præmie, og selvføl- 
           gelig fejret med applaus fra forsamlingen.   

                         Alt dette for kun 149 Kr. pr. person.   
                         Dertil kommer skoleje Kr.15;   

                        men er du smart tager du dine sejlersko med og spa- 
              re den udgift. Så meld dig til, hold fri fra madlavning  
            og opvask, og få en rar aften, sammen med de andre   
            hyggelige fra en af landets bedste sejlklubber                   
            (formandens udsagn), medens vinteren og mørket                   
           raser udenfor.     

            Tilmelding til: Erling S. 62 22 14 59   
                             eller Inna Krat. 62 22 26 72   

                            senest den 25 januar, dog kan du allersenest  
                            nå det på generalforsamlingen den 30. jan.   

                                     Vel mødt.    
                                      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.  
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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. 86 18 24 95. 
Bilagt: pasfoto (kvalitetskrav som rejsepas), kopi af minimum  
Duelighedsbevis eller Y-1, Y-3 eller lignende. 
Betaling: check, giro eller homebanking konto 9570-6756026. 
Ved betaling, venligst tydelig betaler identifikation samt angivelse af 
kursusnavn og sted samt angivelse af, om du er medlem af FTLF 
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Juniorafdelingens årsberetning 2010  

Juniorafdelingen har i 2010 oplevet lidt effekt af, at vi på Sydfyn nok er nede i den be-
rømte bølgedal mht aktive sejlere. Dels har frafaldet af aktive sejlere (lokale sejler som 
skal videre med bl.a uddannelse udenbys) været lidt større end tilgangen af aktive sejlere. 
Til gengæld har et par af klubben nye juniorer været meget aktive i konkurrencer og vir-
kelig sat Thurø Sejlklub på søkortet til stævner over det meste af landet, og skaffet både 
et Fynsmesterskab, samt en flot 5. plads ved DM i Århus i FEVA-klassen.  

En af juniorafdelingens store udfordringer, er behovet for tilgang af nogle lånejoller. Dels 
til at kunne fastholde vores optimister på vandet når de skal videre (falder for alder eller 
fysisk størrelse) eller til at kunne tiltrække nye sejlere som faktisk er for store til optimist-
jollen. På grund af ælde og slid, har vi faktisk kun en 29 er jolle som kræver en del er-
faring for at mønstre. Så en af vores prioriteter til den kommende sæson er muligheder for 
at kunne tilbyde noget sejlads med fx den nye FEVA-jolle (2-mands). En jolletype som 
giver mulighed for både erfarne optimister at prøve grænser af med, men som også kan 
hjælpe helt nye sejlere i gang (fx med en erfaren sejler som styrmand).  

Et af de tilbud som vi også har, er sejlads og træning på windsurferbrætter. Og som noget 
helt nyt har vi indgået en samarbejdsaftale med Thurø Windsurfingklub, hvor medlemmer 
af  TSK, kan sejle og modtage undervisning sammen med TWK. Aftalen blev indgået 
efter sommerferien og indtil videre har 9 medlemmer gjort brug af denne mulighed. TWK 
har til huse ved Skårupsund, hvor strand og vanddybde er meget ideelt for at lære at surfe.   

Vores 29 er er blevet luftet flittigt i efteråret og dette forsætter så længe isen ikke sætter 
en stopper for det . Sæsonen igennem har flere af juniorerne sejlet med på solingerne og 
jeg ved dette er meget populært (og meget lærende). Dejligt at de erfarne solingesejlere 
vil lære fra sig 

 

det er virkelig noget, som kan bruges når nu pludselig man skal sejle 
med spiler/genaker på læns/halvvind . Erfaringen fra mange af træningskonkurrencerne 
i solingerne, blev da også omsat til en rigtig konkurrence, da 2 af vores juniorer alene, 
deltog i Tåsinge rundt og det med både en god oplevelse og et hæderligt resultat i 
bagagen . 

I 2010 har vi også haft et godt samarbejde med SSS og Troense. Dels har Claes og Alex 
kunne leje en FEVA hos SSS og Troense har været behjælpelig med udlån af Terajoller. 
Tusind tak for denne hjælp. Vi håber på at kunne fortsætte dette gode samarbejde på juni-
orfronten og allerede nu er der god gang i vintertræningen fra Gambøt, hvor både SSS og 
Troensesejlere træner med hver søndag. 
Grundet arbejdsdomicil i Hørsholm, har jeg i store perioder mest været juniorleder af 
navn end af gavn . Men med et godt samarbejde med Bjerne og optimistafdelingen, har 

vi lykkedes.  

Tak for en god sæson med masser af positive sejleroplevelser og socialt samvær.  
Ønsker for 2011? Et par junior-joller!  

De bedste sejlerhilsner       
Juniorleder Erik Fürsterling 
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ÅRSMØDE TORSDAG 07. 10. 2010 - kl. 18:00 I EGELY  

Årsmødet 2010 var velbesøgt af sejlere, hjælpere og repræsentanter fra bestyrelsen. 
Det blev en hyggelig aften hvor der blev snakket, hygget med god mad og lagt planer for 
den kommende sæson. 
2010 var året hvor Fællesudvalget (et udvalg bestående af repræsentanter for Dansk Sejl-
union og Dansk Handicap Idrætsforening) søsatte et nyt tiltag nemlig 2 breddestævner 
hvor der sejles om kap i 4 Olsen Twin både, efter simple regler for kapsejlads. 
Thurø Sejlklub skulle have æren af at afvikle det 1. stævne lørdag den 5. juni. 
Hele klubben og specielt aktivitetsudvalget lagde et stort arbejde for dagen og der blev 
stablet et veltilrettelagt stævne på benene med en bane lige uden for broerne med fin mu-
lighed for tilskuerne for at følge med i kapsejladserne. 
Vejrguderne var med os med sol og tilpas vind til sejladserne og forplejningen foregik i 
det fineste vejr på pladsen. 
Vi kunne måske have ønsket os lidt flere deltagere, men der var folk fra Århus 

 

Nivå 

 

Sønderborg 

 

Thurø i alt 12 person 

 

6 hold der dystede. 
Sønderborg kom med 2 Olsen Twin så med vores egne 2 var der 4 både i hvert løb det gav 
en masse gode sejladser særlig efter frokostpausen hvor holdende havde fået gode råd og 
fået justeret på taktikken. 
Det var en rigtig god dag, der blev dystet, snakket, udvekslet erfaringer og hygget. 
Vores handicap broanlægget skulle her stå sin prøve - og  det bestod med glans. 
Årets 2.breddestævne blev afviklet af Sejlklubben Køge Bugt fra Hundige Havn, hvor vi 
deltog med 6 sejlere og hjælpere. 
Det blev et lige så vellykket stævne hvor vejrguderne igen var med os og med ca. samme 
deltager antal som hos os men fordelt på flere klubber. 
Fælleudvalget har udefra de høstede erfaringer besluttet at i næste sæson bliver der også 
afholdt 2 breddestævner forskellige steder i landet. Udover de 2 breddestævner har vejr-
guderne ikke været os særlig venligt stemt. - Det bedste vejr viste sig mens vi holdt som-
merferie så en del af sejlerdagene blev til kaffe/hygge dage. 
Bådene er nu kommet godt på land, vasket af og pakket ind for vinteren. 
På årsmødet blev vi enige om  at bådene skal være klargjort og klar til at stævne ud først i 
maj måned.  
I januar indkaldes til møde i udvalget hvor forløbet af klargøring af bådene fastlægges. 
Til den nye sæson anskaffes der 2 bompresenninger til vores 2 mini 12meter både, så stor-
sejlet kan ligge på bommen hele sæsonen og det dermed bliver hurtigere at komme af sted 
i bådene, nøjagtigt som med Twinnerne. 
Til breddestævnet i september så vi hvordan SKB havde arrangeret sig med deres 
bompresenninger, det tillader vi os at kopier. 
I den nye sæson må vi arbejde på at få udbredt kendskabet til handicapsejladsen i Thurø 
Sejlklub og de gode forhold klubben kan tilbyde handicapsejlere så flere kan få glæde af 
at komme på vandet. 
Igen skal det slås fast 

 

uden hjælpere ingen sejlads, så derfor en stor  
tak til alle vores hjælpere for en stor indsats gennem hele sæsonen.  

Erling Justesen 
Formand handicapudvalget  



 
17 Thurø Sejlklub 

Optimistafdelingens årsberetning Dec. 2010   

I januar, februar, marts og april var der i Egely arrangeret vinterundervisning for 
alle sejlere. Her deltog også flere optimister. Det var John Runge der stod for det 
og det gjorde han rigtig godt.  

Det med at sejle på vandet startede i april i svømmehallen hvor øvede sejlere vi-
ste de nye hvordan optimistjollen kunne vælte/bordfylde og få den sikkert på ret 
køl igen og tømt for vand. Det gir tryghed at have prøvet kæntringer. Sejlerne fra 
Marstal Sejlklub deltog i vores kæntringer til alles store fornøjelse. 
I foråret var vandet frosset til is længe så det blev maj inden kølbådene var søsat 
og vi kom på vandet med mange ny rekrutter, blandt andet fra Drejø, Skarø og 
Langeland.  

Mens de første sejlede, byggede forældrene en ny flydebro samt fik erstattet de 
tynde (væltede) jernrør med et par kraftige aluminiumsrør der skal holde følgebå-
dene. 
Der har været sejlads tirsdage (rekrutdag) og torsdage og flere har brugt nogle 
weekender til kapsejladsstævner rundt på Fyn gennem sæsonen. 
Vi sejlede en weekend på telttur til Drejø med masser af leg og hygge. 
Som noget nyt havde vi Sjov Sommersejlads hele den første uge af skoleferien 
hvor de unge mødes hver dag og sejler, hygger og leger i flere forskellige jollety-
per. Det blev en succes så det gentager vi i 2011.  

Thurø Sejlklub arrangerede 4.-5. september FYNS MESTERSKABET 

 

SYD-
BANKCUP 

 

med stor deltagelse (77 joller og ca. 250 pers.) fra mange klubber 
der har givet udtryk for sejladserne som sjove, trygge og fairplay. Det kræver en 
del forberedelse og til selve stævnet mange der kan give en hånd med. Disse 
stævner lykkedes med gensidig hjælp fra alle klubberne.  

Vores tirsdags og torsdags sejladser har været krydret med banetræning, tursej-
lads, sjov leg og vi har lånt andre jolletype som prøvet af. 
Sæsonen sluttede af med vintertræning for de øvede og den 19. dec. skulle have 
været sidste julesejlads men der var lukket med is så det blev til et pyntet juletræ 
samt joller og følgebåde blev pakket væk for denne sæson.  

Tak til alle. Jeg glæder mig til næste sæson hvor vi forhåbentlig har optimeret 
vores joller og har nye jolletype at fortsætte i.         

_/) _/) hilsen,         

Optimisterne. 
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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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Husudvalgets årsmøde onsdag  d. 17. november 2010  

Ved årsmødet i 2009 bød vi velkommen til nye medlemmer i Husudvalget: 
Kaj Mortensen, Michael Benzen, og Jan Christensen. 
Ved første møde i januar 2010 satte vi os nogle mål for hvad arbejdet i husudvalget skul-
le resultere i.  

Vi begyndte med udarbejdelse af en bygningsaudit, dvs. gennemgang og fotografering af 
husenes kritiske punkter. I alt 32 beskrevne punkter, med efterfølgende prioritering.  

Husudvalget har arbejdet med et projekt til lydregulering og nye lysarmaturer i Egely 
igen, igen. Denne gang med Rockfon som loftbeklædning med indbygget nye lysarmatu-
rer. Udgiften til projektet sættes på Husudvalgets budget for 2011. Vi forventer selv at 
udføre arbejdet med opsætningen.  
Grundet indbrud i Havnehusets bropengekasse i sommer, og tidligere hærværk på huse-
ne, har vi besluttet at opsætte videoovervågning. Vi håber at dette tiltags præventive virk-
ning er tilstrækkeligt til at undgå fremtidige indbrud og hærværk.   

Resultatet af anstrengelserne har foreløbig udmøntet sig i maling af Havnehus og Opti-
mistskur med trætjære, og udskiftning af udvendig vægbeklædning på vestsiden af salen i 
Egely for lige at nævne et par af de større opgaver, men af de 32 beskrevne punkter er de 
19 udført.  
Her konstaterer vi at Seniorgruppen er en stor hjælp til vedligeholdelse af Sejlklubbens 
huse og ikke at forglemme klubbens udenoms områder.   

Der har også i det forløbne år været stor efterspørgsel på Egely til afholdelse af klubmed-
lemmernes private arrangementer. 
For at imødegå dels at reservationer, som ikke ønskes benyttet, bliver afbestilt, og nogle 
låneres ønske om bedre tid til klargøring enten før eller efter et arrangement, ændres pro-
cedure og lånemuligheder.  

Når Egely bestilles oplyses ønsket dato og medlemsnummer til husudvalgsformanden.  
Er datoen ledig indbetales lånebeløbet på 1.000,- kr. til husudvalgsformanden eller over-
føres til klubbens konto. Når indbetaling er konstateret, bookes datoen i kalenderen. På 
den måde er dokumentation for lån af Egely også på plads.  
Ved afbestilling senest 2 måneder før reserveret dato tilbagebetales 800.-kr. resten tilfal-
der klubben. Hvis der ikke afbestilles tilfalder hele beløbet klubben.  

Ønsker låner af Egely bedre tid til at rydde op efter sig, eller gøre klar før arrangementet 
kan man ved betaling af ekstra 500,- kr. sikre sig at huset er til rådighed for 2 dage. På 
den måde sikrer man sig selv fred og ro og man undgår at huset skal være klar til andre 
hhv. dagen før eller dagen efter arrangementet. Hvis man ønsker at låne huset og gerne 
vil give plads for andre så sker det pr. aftale som hidtil. 
Disse nævnte justeringer for lån af Egely vil træde i kraft pr. 1 januar 2011 og vil blive 
indskrevet i retningslinierne for lån af Egely.  
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Kontrakten for rengøringsarbejdet i Havnehuset skal fornyes i år. Der er  foretaget hen-
vendelse til 3 rengøringsselskaber som resulterede i 2 tilbud. I skrivende stund er det ikke 
afgjort hvilket tilbud der bliver udvalgt.  

Her er nævnt nogle tiltag som husudvalget har foretaget for bedre at få overblik over, og 
styr på de aktiviteter vi håndterer. Fremadrettet vil vi arbejde for at Thurø Sejlklubs huse 
og lokaler fremstår i pæn og brugbar stand. Dette kræver løbende udførelse af vedlige-
holdelsesarbejder og fornyelse.    

Husudvalgets nuværende medlemmer er meget allround med hovedvægten på gode ideer 
og det praktiske håndværk. Dette lover godt for vores fremtidige 
virke og derfor en stor tak fra mig til husudvalget, som jeg naturlig-
vis regner med fortsætter, og en stor tak til  seniorerne og jer der i 
øvrigt har givet en hånd med i udførelsen af det forefaldende arbej-
de.  

Kaj 

Beretning fra bladudvalget

   

Redigering og de praktiske gøremål omkring udsendelsen af Gambøtposten har heller 
ikke i år medført problemer som vores dygtige IT-redaktør Lise Andersen ikke bare lø-
ser. Må hun bare ikke miste lysten så er alt godt. 
Lise har bedt mig om at her i beretningen at slå fast at indlæg til Gambøtposten skal sen-
des til Lise og kun til Lise i form af mail til adressen:  

  bladet@thuroesejlklub.dk  eller lise@thuromail.dk   

De strenge tider har medført at bladets annoncører er blevet lidt tilbageholdende. Det er 
imidlertid ikke mange der indtil nu er faldet fra, men det vil da få indflydelse på bladud-
valgets indtægtside.  

Der har i bestyrelsen været drøftet om bladet skulle reduceres til kun at udkomme fem 
gange årligt, mod som nu seks gange. 
Blandt andet begrundet i manglende stof til bladet, udover de meddelelser som kommer 
fra udvalgene, samt at det vil være mere økonomisk kun at operere med en hjemmeside i 
klubregi. 
Har medlemmerne i klubben computerdækning nok, det er spørgsmålet. 
Det vil fra bladudvalgets side være ønskeligt med en debat om Gambøtpostens fortsatte 
beståen.     

P u v.     
Erling Steffensen. 



22 Thurø Sejlklub 

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 

v/ Kim Christensen 
Bergmannsvej 112  
5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 50 08 - Fax: 62 20 71 56  

Håndkøbsudsalg  
Posthus    
mandag - fredag   08:00 - 16:30 

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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