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Standerhejsning i strålende sol
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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 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.
solar@oerkild.com
www.ørkild-solar.dk
Tlf.: 62 22 02 84
Fax: 62 22 02 83
www.oerkild.com
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Thurø Sejlklub Egely
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg
Tlf. 6220 5653
tsk@mail.dk
www.thuroesejlklub.dk
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

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
havnen@thuroesejlklub.dk

Thurø

62 20 59 14

Pigesejlere

Carin Nicolaisen

Krussemyntevænget 6
pigesejlads@thuroesejlklub.dk

Kværndrup

62 27 18 20
24 88 04 21

Klubhusene

Kaj Hansen

Rolf Krakes Vej 44
husudvalg@thuroesejlklub.dk

Thurø

62 20 59 22

Optimister

Trine Svejstrup

Nyborgvej 89
optimister@thuroesejlklub.dk

Svendborg

62 22 25 56

Aktiviteter

Finn Jebjerg

Hulvej 2
aktiviteter@thuroesejlklub.dk

Thurø

28 70 30 08

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

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

Udvalg

62 20 78 62
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Maj

4. Pigesejlads starter
7. Distancesejlads starter. Skippermøde kl. 9: start kl. 10:
9. Første aftensejlads.

Juni

10. Pinseturen, se omtale side 7

Juli

1. Klub Grillaften i Gambøt kl..18:00
God sommer

August

19. til 21. Øhavet Rundt

Til orientering! Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden og få Gambøt
posten på din mail.

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 velkomne og kan enten mailes på
bladet@thuroesejlklub eller sendes med posten
til Lise Andersen inden deadline.
Hjemmeside www.thuroesejlklub.dk

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen
tlf. 62 20 55 90 - Mobil 51 29 09 90. Indlæg til Gambøtposten sendes til:
bladet@thuroesejlklub.dk lise@thuromail.dk

OBS: DEADLINE næste blad

26. juni

Thurø Sejlklub
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Vi giver ordet til formanden
Formanden har ordet
Fra standerhejsning mandag den 25. april 2011.
Jeg vil ønske jer alle velkommen her på denne påskedag.
Det er rart at se så mange der havde tid til at vi i fællesskab
kunne fejre at sæsonen 2011 på vandet starter, det er denne dag
hvor vi alle yngre som lidt ældre glæder os og er spændt på, hvad sæsonen vil
bringe.
Vejrguderne har været med os, jeg kan ikke huske at have oplevet så lidt vand fra
oven, som i stedet er blevet erstattet med soltimer, derfor har det været muligt at
mange kunne få sin båd klar til sommerens udfordringer. Men jeg kan se at der
stadig mangler både liggende på sin faste plads ved broerne. Masterne ligger også klar til at blive sat på en ventende båd.
Ungdommen har taget vandet i besiddelse og været ude at træne, Solingerne er
kommet i vandet før de andre både der ligger på havneområdet, så muligheden
har været for en sejltur i påsken.
Travlhed har der været i udvalgene for at være klar til sæsonen 2011
Listeføreren har udsendt formaning til et hold broliggere om at komme i gang
med rengøring og maling af broerne. Der var desværre et mindre fravær af de
indkaldte til arbejdet, men det kan ordnes, send en kasse øl til Broudvalget - man
bliver tørstig af at male.
Kapsejladsudvalget om mandagen er der allerede en del der har meldt sig til,
Pigesejladsen om onsdagen er nu så langt fremme at der er fordelt piger på bådene, der har endda været rift omkring pigesejlads i Solingerne,
Optimsterne har fået en optimistjolle sponsoreret af Svendborg Sparekasse, samt
der er indkøbt grej for at optimere 6 gl. optimistbåde,
Til juniorerne er der indkøbt 2 feva joller, for at fastholde og tiltrække de unge i
klubben.
For at klubben kan trives er det ikke alene det der sker på vandet men også før vi
kommer til vandet, vore omgivelser skrænterne og havnearealet, lad nu bilen blive hjemme, det giver plads . Tag cyklen der kan parkeres på venstre side 50 meter før vi når Egely.
Nu vi taler om Egely, vort husudvalg har sørget for bedre lyd og lysforhold klar
til sæsonbrug 2011, og der arbejdes fortsat for vedligeholdelse af vor fælles ejendele.
Seniorgruppen har her inden påske frisket op på vore arealer med den store rive
og brede fejekost , så det er en fin havn og havneareal vi nu kan tage i besiddelse.
Vi har et lidt forsømt barn nemlig vor hjemmeside. Vær med til at gøre den mere
festlig, tag kontakt til Erling Kjeldsen og få lagt dit indlæg ind. Du kan også rette
henvendelse til Gambøtposten redaktøren er klar.
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Som I kan høre er der mange som har lavet et
ekstraordinært stykke arbejde for vor klub og
havneareal så den fremstår flot her på denne 2.
påskedag.
Tak skal I alle have for jeres ekstraordinære indsats med arbejde, og er der nogen med dårlig
samvittighed, kan I få den lettet ved at kontakte
et af udvalgene og melde jer til fællesskabet med
at udføre lidt arbejde.
Lad og hejse vor stander som bevis på vor sæsonstart, og et leve for Thurø Sejlklub.
Efterfølgende var der servering som noget nyt
pølser til alle. Ib

OBS. OBS.

Klubgrillaften
Fredag d. 1. juli kl. 18:00
Vi prøver igen i år at indbyde alle klubbens medlemmer til en uformel
grillaften fredag d. 1. juli. Grillerne er klar kl. 18:00 I skal bare selv medbringe kød tilbehør og drikkevarer. Hvis nogen har et musikinstrument,
så tag det med. Vi laver nogle sangblade. Vi håber meget, at se et bredt
udsnit af klubbens medlemmer denne aften. Tilmelding er ikke nødvendig,
bare mød op med madkurv og godt humør.
På vegne af broudvalget.
Just og Harry
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Pinseturen 2011
Der er udlevering af programmer i Gambøt, fredag d. 10. mellem kl. 14:00
til 17:30. Derefter sejler vi til Dageløkke, hvor der er reserveret pladser
og vi må bruge klubhuset om aftenen.
Lørdag går turen videre til Nyborg.
Venlig hilsen Erling Jespersen. (Sunbeam)
Medhjælpende båd er Henning Andreasen (Felix)

Lån en Klubbåd til at sejle Mandagskapsejlads til sæsonen 2011.
Har du lyst til at sejle Soling eller 806èr til Mandagskapsejlads ?
Alle 4 solinger er nu afsat for sæsonen 2011, men 806'eren er ledig!!!
Hvis du går med en drøm om at plane af sted på Lunkebugten i en Soling,
eller har lyst til at prøve kræfter med de andre 806ére til mandagskapsejlads, så har du muligheden for at låne en klubbåd.
Det koster 1500,00 kr. at låne en Soling og 2000,00 kr. at låne 806éren for
en sæson.
Hvis du ønsker at låne en klubbåd, til mandagskapsejlads så kontakt Jørgen Holme tlf. 62207670.
Du har også mulighed for at tegne et årskort til en klubbåd. Det koster
500,00 kr. for en sæson, hvor du kan bruge båden, når den ikke bliver
brugt i klubregi. Der er også mulighed for at låne en båd en weekend.
Hvis du vil vide mere så kontakt:
Jørgen Holme.
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Forsættelse fra nr. 2
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Søndag den 23. maj 2010
Sov længe. Fik gjort lidt mere rent og Lars polerer, mens vi venter på at Gitte og
Jan kommer og henter os.
Mandag den 24. maj 2010.
Kørte hjem til Thurø med Gitte og Jan og efterlod båden i Holland. I alt passeret i
gennem Holland 89 broer og 10 sluser.
Torsdag den 27. maj 2010.
Kørte igen til Holland - Delfzijl sammen med Jan for at sejle båden det sidste stykke ud på Nordsøen, gennem Kieler kanalen og så slutte af med et lille stykke over Østersøen.

Forsættes side 16
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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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Broudvalget
I har sikkert alle lagt mærke til de fine rød/grønne skilte med indgraveret nr. på pladsen. Husk nu at de også skal bruges, så gæstesejlere
nemt kan finde ind til ledige pladser. Det hvide vedhæng kan låses hvis
man ønsker det, så kan det ikke vendes af fremmede, og der kan skrives
hvornår man kommer hjem igen.
Medlemmer der vil have joller stående på pladsen skal henvende sig til
broudvalget helst på mail havnen@thuroesejlklub.dk med en beskrivelse
af jollen. Så har vi styr på hvis joller der er på pladsen.
Og husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til
broudvalgsformanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til
dem der meget gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er
tomme pladser.
Affald
Der er nu opstillet en ny miljøstation til flasker og papir henne på værftets
område.
Husk at vor affaldsstation kun er til skibsaffald spilolie,
oliefiltre og malerdåser og ikke nogen genbrugsplads.
Ikke batterier og andet skrammel.
Kim Isager
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Nyt fra optimisterne
Så er sæsonen blæst i gang. De første sejlere var på vandet i starten af
april måned og flere er siden kommet til. Vores første arrangement var
påskesejladsen. Her var 6 børn på vandet i frisk vind for, at indsamle påskeæg der, var smidt ud i poser fra følge båden. I poserne med påskeæg
var et spørgsmål der skulle besvares rigtigt, kunne børnene ikke svare,
måtte de smide posen tilbage i vandet. Det var hyggeligt, lærerigt og udfordrende for både børn og voksne. Et par dage efter deltog vi i standerhejsning, hvor vi forinden havde klargjort jollerne. Ved standerhejsningen
kunne vi stolt fremvise vores nye jolle, som er sponsoreret af Svendborg
Sparekasse. Jollen er blevet tildelt Nicklas Boserup som sejler i den, i
denne sæson. Nicklas er i færd med at sætte Thurø Sejlklub på landkortet
da han deltager aktivt i kapsejlads og træning-camps i hele landet. Optimist afdelingen har også været så heldig at få sponseret 6 stk. reparations
sæt til joller. Sættene indeholder, nye sejl, ror, sværd mm. Vi er i afdelingen glade for at kunne tilbyde i standsatte joller til vores nye sejlere. Det
er glædeligt at junior afdelingen har fået 2 nye Feva joller, da det giver
vores yngste ét indblik i hvad der er af muligheder efter optimisten.
Vores rekrutter starter op den 12. maj, forinden da har vi haft kæntringsøvelser i svømmehallen. Vi har været så heldige, at Martin Hansen har
lyst til at træne vores nye sejlere. Mange kender Martin fra sommersejladsen sidste år, som han igen i år, er træner ved. Sommersejladsen afholdes
i den første uge i skolernes sommerferie.
Vores øvede sejlere træner tirsdag og torsdag. Da vi stadig mangler en
erfaren træner, har vi været heldige at nogle aktive forældre i optimist afdelingen har mulighed for at træne på skift. Det giver os en bred og varieret træning, baseret på kapsejlads- træning, øvelser samt hygge på vandet.
Alle i klubben er meget velkommen til at kigge
forbi på vores trænings aftener.
Vi glæder os til den nye sæson.
Trine Sveistrup
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Optimisterne

Fra standerhejsning 2010
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Hjertestarter kursus-2011
D. 21/3-2011 var vi 23 personer
der igen med hjælp fra Trygfonden fik opdateret brugen af vores
hjertestarter.
Det var igen Michael der kyndigt
ledte os gennem kurset.

Det er dejligt med så mange ambassadører for et projekt som ingen håber vi nogensinde får brug for. Det at
vi har prøvet det igen og igen gør, at
vi ikke er usikre hvis uheldet er ude.

Efterfølgende bliver der ikke noget
kursus før om 2 år. Dette bliver det
sidste i rækken i den gratis pakke vi
har fået fra Trygfonden. Efterfølgende skal vi abonnere på opdatering af pakken, der løbende opdaterer såvel udstyr som uddannede
personer til at kunne bruge udstyret.

Tak til de af jer der brugte eftermiddagen på dette kursus.

Ingeborg

Thurø Sejlklub
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Med
sejlerhilsen
Flora
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Her starter en serie med rejsebreve af

Vivi og Per med S/Y Big L fra Kerteminde - en Carter 30
Big L. på sommertogt i Østersøen
Så gør vi det igen, runder Østersøen. Vi har valgt en
rute, hvor vi kommer til at gense steder og besøge
nye rejsemål.
Onsdag d.6/5 går det rigtigt op for os, at nu er det
nu, vi har glædet os så længe at det næsten er svært
at fatte. Alle de store og de mange småting er allerede pakket, så nu er det bare
kluns til 5mdr. Hvor svært kan det være ?
Da alt er pakket i bilen og døren bliver låst for sidste gang i lang tid, kommer den
bemærkning jeg har ventet på hele tiden.
Per kikker på mig og siger: jeg synes godt nok vi har meget med i år ! . Men
heldigvis har vi jo en rummelig båd, og inden der er gået en time, er alt lige så
stille forsvundet ind i de mange stuverum, og alt har fået sin faste plads, så det er
til at holde styr på.
Torsdag morgen glider vi lige så stille ud af Kerteminde havn nu er vi endelig
af sted skønt !
Første stop bliver Agersø, det er jo kendt havn, så ingen drama i det, men nej
en turfærge fra Skælskør har lagt til i bunden af lystbådehavnen, og da han skal
afsejle vælger han at vende på det smalleste sted, der lå vi langskibs sammen
med en tysker. Først ser jeg hans stævn 1/2m fra skibssiden, derefter fortsætter
han med at vende ind i siden på tyskeren, heldigvis skete der ikke større skade
det var godt turen ikke allerede endte her!
Turen går videre til Stubbekøbing, hvor der er god plads i havnen og en havnefoged der formår at krympe båden lidt, se det er fordelene ved tidlig sæsonstart.
Det går op for os at vi hellere må få handlet til nogle dage, så vi tager en overligger og går til køjs med en vejrudsigt, der lover godt for at stikke over Østersøen
til Rügen.
Natten har været afbrudt af mange opvågninger, der er vidst trods alt lidt
rejsefeber nu vi stikker afsted tværs over. Da vi afsejler kommer der passende
vind fra den rigtige retning, og da den senere går lidt ned, pryder vi søen med
vores genaker, som bringer os til Vitte på Hiddensee- Rügen, i god tid til aftensmaden. Det har været en flot tur, og vi undrede os meget over, at vi faktisk kunne
se Møns klint samtidig med at de høje klinter på Rügen voksede sig store i horisonten, det havde vi ikke forventet.
Jeg har vidst ikke fortalt at vi næsten hele tiden har haft godt vejr, og det fortsætter til en frisk travetur næste dag op til fyrtårnet Dornbuch, her er kønt, men alt
for turistpræget, det er synd for de gamle huse i
Forsætter side 25
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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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Nr.
1

Medlnr

Fornavn

37 Yvonne

Efternavn
Albertsen

33

119 Peter Chr.

Pedersen

2

69 Dorthe List

Nielsen

34

356 Eva Martensen

Larsen

3

14 Susanne

Haldager

35

199 Kurt

Hansen

Christensen

36

345 Ulla

Dirksen

4

310 Boy H.

57 Lars Jørvad

Rasmussen

5

178 Michael

Nørgaard

37

6

323 Helle

Hasle

38

202 Christian

Petersen

327 Anette

Hoff

7

286 Ulla-Britt

Lyman

39

8

357 Bent Stub

Henriksen

40

9

241 Michael

10
11

83 Frede Bastholm
281 Leif

85 Mogens

Leth- Larsen

Vinther

41

179 Martin

Strandberg

Hansen

42

612 Per

Nicolajsen

Nielsen

43

338 Lene

Kure

392 Ole

Wittenberg

108 Karsten

Isager

12

149 Palle Bendix

Jensen

44

13

117 Carl H.

Jensen

45

Andersen

46

Steffensen

47

97 Henrik

Karup

27 Mads

Flyger

14
15

91 Peter
267 Poul Erik

16

141 John

Runge

48

17

133 Jeppe

Søndergaard

49

59 Halvor A
590 Poul

Pedersen
Steesby

Olesen

50

205 Lars

Bendixen

19

216 Jørn

Jespersen

51

104 Tage

Huusfeldt

20

10 Lars

Mathisen

52

115 Jesper

Henriksen

343 Mikkel

Oldrup

18

79 Michael

21

331 Martin

Scheldahl

53

22

342 Mette

Veber

54

Holme

55

652 Steen

Brøndsted

Knudsen

56

163 Jan

Christensen

167 Ken

Faistrup

23
24

3 Mette
280 Jan

33 Lars Richter

Jørgensen

25

164 Lars

Holden

57

26

298 Peder Rønnow

Pedersen

58

713 Lars

Christoffersen

27

106 Rene

Petersen

59

189 Steffen Kramer

Nielsen

28

177 Simon

Bünger

60

749 Morten Birk

Christensen

29

52 Hanne

Moritzen

61

661 Tina Holm

Mikkelsen

Kruse

62

706 Bo

Vigelsø

Sørensen

63

772 Erling B.

Kjeldsen

Knudsen

64

212 Bent

Poulsen

30
31
32

58 Torben
445 Curt
32 Lotte

- - ----

Bropladsventeliste 2010
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Tirsdag d.12/5 går turen videre i det snævre farvand, vinden passer lige til et forsejl og god udsigt til den pragtfulde natur mens vi bugter gennem renderne ned til
Stralsund. Da vi nærmer os byen kan vi se at profilen ud mod vandet har ændret
sig siden sidst, de har bygget en stor moderne bygning lige midt mellem de store
gamle flotte huse, det er synd, men arkitektens bankkonto har det sikkert godt. Vi
går ind i marinaen, hvor man ligger i vugger, man skal lige tænke sig om, og så
går det så let.
Efter en tur i den gamle hansestad, som de stadig pynter/bygger på, finder vi det
sted, hvor vi handlede sidst vi var i byen. Da kasseapparatet klinger, tager vi et
kik i vores indkøbspose, kikker igen på bonen, og sender en venlig tanke til
Brugsen i Kerteminde, her nede strækker slanterne vist dobbelt så langt, også
hvad havnepenge angår.
Broen videre frem åbner kl.8.20 så vi er der i god tid først går den ene klap
op..... så går den i igen.
Så sker der ikke noget i lang tid, da vi til slut kalder broen får vi at vide, at der er
tekniske problemer på den igen kl.12.20 da går det bedre. Så sejles der automatisk kapsejlads et stykke efter broen indtil nogen får modvind i renden og starter
motor. Det lykkes os at sejle for sejl helt til Greifswald i Wieck.. Her finder vi en
pæleplads ved flodbredden, her ligger vi fint ved en sejlklub og med udsigt til
stor aktivitet ud og ind af floden, det er lige som en sommerdag. Over floden er
en håndbetjent gammel bro, som skal betjenes af to mand og fungerer ved hjælp
af modvægte. Broen fører over til byen Wieck, som er en smuk lille by med stråtækte huse og toppede brosten i gaderne.
Fredag d. 15/5 sætter vi sejl inden vi står ud af floden, for det blæser meget og
lige i snuden til vores næste mål, som er Kröslin i Peenestrom.
Det bliver en lidt sej tur, for det blæser 8-12 m/sek. og på det lave vand sætter det
en stejl, kort sø.
Vi reber og ruller lidt ind, og selv om vi må slå nogle slag holder vi en god fart
og går de 25 sm. på fire timer. Marinaen i Kröslin er stor og moderne med masser
af ledige pladser, så vi kan vælge en der passede til vindretningen.
Når man sejler Carter 30 i Østersølandene får man ekstra oplevelser, det har vi
oplevet adskillige gange. Et ægtepar kommer og banker på, de kommer ombord
og vil gerne se vores båd, og vi hygger os med det sjove bekendtskab i et par timer. Om eftermiddagen er vi på visit i deres Carter, som ser meget anderledes ud,
for øvrigt er de henholdsvis fra Tjekiet og Filipinerne, men har boet i Tyskland i
mange år. Sikke erfaringer og historier der bliver udvekslet !!
Søndag vinker vi farvel til Tonda og sejler hele 1sm. Til den næste havn på den
anden side nemlig Peenemünde, hvor vi besøger Teknisk Museum som er det
sted hvor der blev fremstillet bl.a V1 og V2 raketter under 2. verdenskrig. Da Per
skal betale havnepenge, giver havnefogeden ham hånden og fortæller, at vi har jo
da været der før!!! (ja i 2005) der kommer flere og hilser på.
Af: Vivi Krat og Per Vinding

Forsætter i næste nr.
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Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer - Snedker
Alleen 16 5883 Oure Tlf. 40 33 30 43

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

Spar tid og penge gør som 350.000
af vores kunder
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.

Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg 62 21 52 21
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06
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