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Thurø Sejlklub   

Nr. 4 juli/ august 2011 

Optimistsejleren  

Nicklas Boserup   

skal sejle Nordisk  
Mesterskab som en af 
de yngste på holdet. 

Mere om Nicklas 
inde i bladet 
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   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  

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

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

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

    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 60  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Inna Marie Krat Walkendorffvej 24 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Tved 62 22 26 72  

Udvalg 

    

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere 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 Sveistrup Nyborgvej 89 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 62 22 25 56 
30 64 64 51 

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 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 

     
Thurø Sejlklub Egely         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg  

Tlf. 6220 5653 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

  

http://www.thuroesejlklub.dk
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Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk   

Juli  1. Klub Grillaften i Gambøt kl..18:00    

God sommer 

August  3. Pigesejlere første gang efter ferien kl. 18:30  

19. til 21. Øhavet Rundt  (se side 15)  

26. Mandetur til Kappeln  (se side 7)  

27. Hyæneræs (se side 17) 

September  2. 3. 4. Optimiststævne  

24. afslutning på mandagssejladserne   

       skippermøde kl. 9:00   

       Præmieuddeling samme dag 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  27.  august

 

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

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

Lise Andersen inden deadline.  
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 til Gambøtposten sendes til:   

bladet@thuroesejlklub.dk    lise@thuromail.dk   

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden    
      og få Gambøt Posten sendt på mail.  

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     

Jeg vil ønske alle en god sommer, når I sidder med dette blad 
er dagene på vej til at blive kortere, men det afholder os ikke 
fra, at der sker spændende arrangementer efter sommerferien 
og der har været gode oplevelser i foråret, bl.a. Pinseturen som 
havde flot deltagelse, men jeg manglede repræsentanter fra den yngre generation, 
ingen børn deltog. Der er nedsat et udvalg til næste års arrangement, som kunne 
arbejde på at få børn og børnebørn til at deltage. 
Alle udvalg har travlt med at få sejlerne på vandet, klubben summer af interesse 
for at komme på vandet. 
Nicklas Boserup udtaget til at sejle Nordisk Mesterskab for Optimister i Sønder-
borg. Vi har sejlere der deltager i Kieler Woche og der har været medlemmer der 
har sejlet Palsby Cup fra Bogense. 
Nu drager sejlerne på sommerferie rundt i det nære sejlerområder, og 4 både er 
allerede af sted mod Stockholms skærgård og videre gennem Gøta-Kanalen.  
Til de glemsomme husk at vende skiltet på din plads til grøn med dato for hjem-
komst. 
Der afholdes som sidste år, sommercup i sejlklubbens regi for optimisterne fra 
27. juni til 1. juli. 
Omkring klubben har de aktive seniorer sørget for at holde det værste skidt fra 
dørene og er nu gået lidt tidligere på sommerferie. Vores problem med den mang-
lende flaskecontainer er løst, ved at Svendborg Kommune har opsat en flaske og 
en avis container ved indkørslen lige indenfor ThurøBund Yachtværft. Gør brug 
af den ellers bliver den fjernet igen. 
Vi har indkøbt et nyt bænke/ bordsæt, klar her til sommerens grill-aftener.   
JS-Byggecenter gav et sponsorbidrag  - tak for det.  
Der er lavet og placeret en ny vandstander ved det lille brodække ved optimist-

havnen. Et gammelt problem for at falde over de meget lave vandstandere der var 
ved optimisthavnen er nu løst. Tak for arbejdsindsatsen. 
Når I  kommer  tilbage fra ferien tager klubben fat på efterårets aktiviteter med 
kapsejladskonkurrencerne, Øhavet Rundt- Hyæneræs i august, og optimisternes/
jollernes  Danske Bank Cup, den 3. og 4 september 
Husudvalget gør et stort stykke arbejde for at vedligeholde vore huse, til tider 
kræver det mere arbejde end udvalget kan nå og magte, så fat en telefon eller 
send en e-mail til husudvalget at du gerne vil hjælpe. Med bare et par timer af 
hver medlem om året kan vi komme langt med vedligeholdelsesarbejdet.  

God sommer fra Fyns største sejlklub efter antal medlemmer. 
Ib Oldrup 



6 Thurø Sejlklub 

Tursejler 2011 og DS-standere  

I bededagsferien afsendes hæftet Tursejler 2011 og DS-standere til alle klub-
ber i fællesskabet. Begge emner er derfor klar til afhentning i klubben fra 
uge 21.  

Dansk Sejlunion udgiver hvert år hæftet Tursejler, som indeholder nyttige oplysninger om 
lystbådehavnene, deres faciliteter og havnetakster. Endvidere indeholder hæftet oplysnin-
ger om vejrtjenester i vores nabolande og placeringen af DS-turbøjer. Hæftet er en service 
overfor de sejlere som er en del af fællesskabet Dansk Sejlunion. 
Fra i år udsender vi ligeledes en DS-stander, som gratis kan af-
hentes i klubben og benyttes til at markere at man er en del af det 
store fællesskab Dansk Sejlunion. DS-standeren udsendes fra 

Dansk Sejlunion samtidig med Tursejler 
2011. 
Standeren skal føres, når man bruger tur-
bøjerne. Bøjerne er et meget konkret ek-
sempel på, at vi i fællesskabet kan skabe 
noget af værdi for os alle. Da turbøjerne er 
skabt af fællesskabet, er det også naturligt 
at de er forbeholdt de sejlere, der yder til 
fællesskabet. 
Dansk Sejlunion standeren skal føres un-
der klubstanderen under bagbords saling. 

Ellen Svensson  

Michael Reinholdt Jakobsen  

Mogens Hvalsø Holm  

Jonas Sylvester Moltke 
Anders Castaneda Moltke  

Christian Weidemann 
Ursula Weidemann 

Hanns Haenel   

Henriette Fauerholdt Lind   

Trine Nielsen  

Susanne Rasmussen   

Johanne Amstrup 

Jeanne Jepsen   

Jette Borch-Andersen   

Camilla West   

Lisbeth Ohlsson   

Anna Sophie Sparboom  

Stina Cossen  

Anne Marie Boserup  

Torben Nielsen  

Anders Søeberg  

Katrina Gaard  

Martin Jacob Hansen  

Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben 
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Jeg laver igen i år mandetur  

Vi starter fredag d. 26. aug. kl. 10:00 fra Thurø Sejlklub. 
Turen går som altid til Kappeln.  -  Lørdag går turen til Sønderborg. 
Søndag efter morgenmad går turen hjemad.  

Fredag aften går vi ud og spiser ca. kl. 20:00 ved havnefronten i Kappeln. 
Lørdag aften går vi igen ud at spiser, jeg bestiller bord i Sønderborg. 
Alle klarer selv mad og havneafgifter m.m.  

Turen bliver altid til noget. Vi har altid sejlet turen hvis vejret har villet det.  
       
Tilmelding til Bjarne O. Skov   
På tlf.  30 33 89 77  

Tag havnelodsen med i hånden  

Dansk Sejlunion udgiver i samarbejde med softwarehuset Trifork en appli-
kation til smartphones, som giver dig havnedata og kort, samt mulighed for 
at venner kan følge hinandens sejlads fx i sommerferien.  

En havnelods bør være opdateret og mobil for at give det rigtige udbytte. Denne tanke 
ligger blandt andet bag ideen om at udgive Dansk Sejlunions online havnelods på smart-
phone. Navnet bliver Tursejler ligesom vores årlige hæfte med oplysninger om havne, 
turbøjer m.m. 
Tursejler kommer til i 2011 at være til fri download 
og indeholder havnelods og find dine sejlervenner . 
Havnelodsen giver dig via et danmarkskort adgang 
til oplysninger om faciliteter, takster og havneplaner 
i alle lystbådehavne.  
Du vil naturligvis samtidig kunne se din egen positi-
on på kortet. 
Sammen med applikationen følger en unik id. Ud-
veksler du din id med dine venners, kan I følge hin-
andens position under sejlads eller i havn. 
Planen er, at Sejler fra 2012 bliver med begrænset 
indhold, hvis man ikke er medlem af en klub tilslut-
tet Dansk Sejlunion, mens medlemmer får adgang til 
det fulde indhold. 
Første i juni vil Tursejler udkomme som en applika-
tion til iPhone, men kort efter udkommer  
en tilsvarende udgave til Android telefoner. 
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TSK-optimist på landsholdet.  

Det startede sidste september. Nicklas Boserup havde indtil da deltaget i 2 store stævner: 
I maj i Kerteminde var han blevet nr. 2 som B-sejler efter en dreng fra Tyskland, og i 
august i Egå var han blevet nr. 3 i sølv-feltet, efter både en kæntring og et black flag. 2 
gange kom han endda i mål mere end et minut foran nr. 2.  
Det kunne være sjovt at prøve et guld-felt. Sidste chance var 5. rangliste-stævne i Skive i 
september.  
Så vi pakkede og tog til Skive. 
Da Nicklas satte sin jolle i vandet blev han stoppet: B-sejlerne skulle have en vimpel i 
masten. Men OK. Ny A-sejler, 11 år, lille af vækst, ældre jolle og slidt sejl. Misforståel-
sen var forståelig. På banen var der 86 sejlere, hvoraf de 47 var på landsholdet. Nicklas 
lavede først en 2. plads og så en 1. plads. Så sprang vinden, banen blev lagt om og de 
rutinerede sejlere og deres trænere fik øje på ham. De kan noget.  Han røg ned midt i fel-
tet, men sejlede sig op igen. Da vi kom i land lørdag aften, stod kun de 2 første sejladser 
på resultatlisten. Her stod Nicklas på 1. pladsen foran hele landsholdet. Det gav stor op-
mærksomhed på havnen i Skive, da man efterhånden fandt ud af, hvem han var. Søndag 
aften fortalte en kvinde mig: Vi ved alle, hvem han er - vi har googlet ham. Han endte på 
en samlet 12. plads. Ved præmieuddelingen var han den eneste udenfor landsholdet og 
tydeligt yngre end de andre.  De 5, der var kaldt op før ham, gik ned i knæ, da han passe-
rede dem, og der blev klappet længe. Han fik flere spændende tilbud og han fik blod på 
tanden til at sejle på ranglisten i år. 
Næste skridt var en ny jolle. Jeg måtte finde en sponsor. Nicklas sejlede en jolle, der i sin 
tid var sponsoreret af Svendborg Sparekasse, så jeg skrev til dem og fortalte, hvordan han 
sejler, og at han havde brug for en ny jolle. De svarede, at de ikke sponsorerer enkelt-
personer, men kun klubber, og at vi var velkomne til at søge igen, så jeg kontaktede Ib 
Oldrup. Det førte til, at Svendborg Sparekasse sponsorerede 35.000 kr. til køb af en ny 
optimist-jolle. Men klubben har mange ting at bruge penge til, så selv om både sponsor 
og generalforsamling havde besluttet noget andet, valgte man at købe en ældre og mere 
skrabet jolle til 24.000 kr. Den er temmelig forskellig fra hans gamle jolle og især er den 
svær at trimme, så det tager tid at lære den at kende. Men det er en god jolle, og den pas-
ser til Nicklas. 
Sejl-sæsonen startede weekenden 12.-13. marts. Isen smeltede dagen før. 20. marts kunne 
vi hente den nye jolle og 14. maj gik det for alvor løs. 1. rangliste-stævne var på Fure-
søen på Sjælland. Den smukke sø, omkranset af skov, bød på store variationer. Sol, by-
ger, torden, lyn og hagl. Svag vind, kraftig vind og endnu kraftigere vindstød. Vindhuller 
og hyppige vindspring på op til 40 grader. Flagene på dommerbåden hang lavt, og det var 
umuligt at pejle startlinjen på land, da skovens træer så ganske ens ud. Nicklas lavede en 
dårlig start. Hver gang. Og sejlede sig op. Hver gang. I sidste sejlads startede han som en 
af de allersidste og sejlede sig forbi mere end halvdelen af feltet. Samlet blev han nr. 33 
ud af 117 sejlere. Han opfyldte sit mål om at komme i den bedste 3. del. 
2. ranglistestævne var i Kolding 2 uger efter. KDY inviterede Nicklas til at træne sammen 
med dem på Kolding Fjord fredag eftermiddag. KDY har en dygtig træner og 20 dygtige 
sejlere på ranglisten, så det tilbud fik os til at tage af sted flere timer før planlagt. Vejrud-
sigten for weekenden var barsk. 10 m/s i middelvind, 15 i stødene og mange byger.  
Nicklas vejer knap 30 kg. Det giver ikke meget modvægt. I 1. sejlads gik det galt. Bom-  
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nedhalet var så slidt, at det ikke kunne holde bommen, så Nicklas kæmpede ikke kun med  
vinden, men også med et sejl, der var umulig at styre, især på læns. Han kæntrede og 
bordfyldte flere gange. Det er hårdt at rejse og tømme en båd i kraftig vind, så da 1. sej-
lads var slut, var kræfterne det næsten også. Jeg skiftede bomnedhalet, men i 3. sejlads 
gik det galt igen. En anden sejlede ind i hans sejl, så han kæntrede, og senere kæntrede en 
anden ind i ham, så han bordfyldte. For at spare lidt på hans kræfter, ville jeg tage ham på 
slæb fra mål op til startlinjen, men så kæntrede jollen endnu engang. Den dag brugte 
Nicklas 7 timer på enten at øse eller at hænge vandret ud fra jollen. Det er hårdt. Samtidig 
er det rigtig surt at gå ned på grund af slidt udstyr og andres fejl. Da dagen var slut var 
kræfterne, humøret og resultaterne i bund. Næste dag løjede vinden en smule. Ikke meget, 
men nok. Nicklas lavede en 1. plads og en 3. plads. Samlet blev han nr. 45 ud af 118 sej-
lere. Det var de tunge sejleres weekend. 
3. Rangliste-stævne var i Kerteminde 2 uger senere. Kerteminde inviterede Nicklas til at 
træne sammen med dem ugen inden stævnet og at blive coachet af deres træner ved selve 
stævnet. Kerteminde har en dygtig træner og dygtige sejlere på ranglisten, så det var et 
fornemt tilbud, som igen fik os på landevejen. Vejret var ganske anderledes end i Kol-
ding. Solskin og svag vind, desværre fra temmelig skiftende retninger, hvilket betød man-
ge omstarter, nogle tilbagekaldelser ved topmærket og få sejladser. Søndag var vinden 
mellem 0 og 3 m/s med vindspring på over 90 grader. 1. sejlads blev startet kl. 10 som 
planlagt. Efter flere omstarter kom den endelig i gang, men under hele sejladsen overveje-
de banelederen at afblæse den. Først da 1. båd kom i mål, 20 minutter for sent, stoppede 
overvejelserne. 2. sejlads kom i gang i sidste øjeblik lidt før kl. 16. Den uendelige vente-
tid og de konstante vindspring satte koncentrationsevnen på prøve. Nicklas lavede allige-
vel nogle flotte sejladser, men mistede en 14. plads på et black flag. Samlet blev han nr. 
39 ud af 165 sejlere. 
Nicklas er nu kommet på landsholdet og skal sejle Nordisk Mesterskab. Han er en af de 
yngste på holdet. Han har nu brug for det sejl, som blev sorteret fra i marts måned. Måske 
vil klubben købe det nu? Måske kan vi finde en ny sponsor? Tiden er knap. Nordisk Me-
sterskab er i år i Danmark, i Sønderborg d. 25. 

 

29. juli med d. 30. juli som reservedag. 
Hvis I har lyst, kan man følge med på www.syckapsejlads.dk/JNoM%202011.aspx.  I kan 
også komme forbi havnen i Sønderborg. Der vil være livligt, da der er NM for både Opti-
mist, Zoom8, Europajolle, Laser 4.7 og Laser Radial, samt et åbent stævne for søskende 
og andre, der har lyst.  

Præmieuddelingen, Nicklas er nr. 6 fra venstre. 
Landsholdet 2011. Nicklas er i 
forreste række, nr. 2 fra højre.  

http://www.syckapsejlads.dk/JNoM%202011.aspx
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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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Orientering omkring forbud mod gennemsejling i sidefag  
Langelandsbroen  

Fra uge 25 2011 og frem til oktober 2013 vil der i kortere perioder være spærret for gen-
nemsejling i 2 sidefag ad gangen på Langelandsbroen, jf. nedenstående bekendtgørelse fra 
Søfartsstyrelsen. Såfremt nedenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at 
kontakte undertegnede for yderligere information.  

Forbud mod sejlads gennem Langelandsbroens sidefag 
Med hjemmel i § 6, nr. 1 og nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 om sikker-
hed til søs, udsteder Søfartsstyrelsen hermed forbud mod sejlads under Langelandsbroens 
sidefag, og i en afstand af 50 meter fra broen på begge sider, af de sidefag hvor der arbej-
des og som er afmærket herfor. De sidefag der arbejdes på og som derfor er spærret, skal 
afmærkes som angivet nedenfor.   

Forbuddet mod sejlads foranlediges på grund af fare for nedfald af betonstykker fra broen 
ved det igangværende renoveringsarbejde på broen. Passage af Langelandsbroen kan fort-
sat foregå uhindret under gennemsejlingsfaget mellem bropille 11 og 12 samt de sidefag 
der ikke er afmærket som spærret, hvorunder der ikke er risiko for nedfald af betonstyk-
ker.  

Med venlig hilsen  
Helle Howe Kjærgaard  
Civilingeniør  
Transport Infrastructure, DK South 

Har i noget der bare fylder op, er der måske andre der lige står mangler det.  
Annoncer det her i Skibskisten, det er gratis.  
Send en mail gerne med et billede til bladet. 
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Pinseturen 2011 

 
set fra Thurø

 

I år var det besætningen på Thurø - Annie og Carl, der fik den store ære at skulle være 
arrangør af næste års pinsetur. Selv om at Erling skylder  referat prøver vi efterfølgende 
at stykke noget sammen. 
Annie har tidligere været med på pinsetur (som gast på gamle Flora) og havde berettet om 
at det kunne blive lystigt 

 

hvad det også viste sig at blive. 
Turen 2011 var arrangeret af Erling 

 

assisteret af Conni - Bjarne og Birthe 

 

Henning. 
Fredag fik de tilmeldte både en pose med program for turen og skibsbygningsmaterialer. 
Med omtalte materialer vel ombord, startede turen mod naboøen mod øst. Alle nåede frem 
uden skader og havari i den charmerende havn Dagelykke. Her blev vi modtaget af Hans, 
der er havnens hyggelige havnefoged. 
Efter alle både var ankommet lød kanonsalut og piben og vi blev alle samlet og budt vel-
kommen med en øl og en dram 

 

der blev fyret op i to af havnens griller 

 

hvor aftensma-
den blev forberedt og den blev indtaget ved borde og bænke ved kajkanten. 
Efter spisningen kunne man høre lydene fra skibsbyggerværktøj rundt omkring i havnen 
og de første kunstværker var nu undervejs. 
Lørdag morgen 

 

kanonsalut en øl og en dram 

 

afgang mod en af havnene på den store ø 
mod vest. 
Alle satte sejl og det gik mod nord til Nyborg. Vinden flovede efter et stykke tid 

 

og vi 
på Thurø vil nødigt indrømme at vi var de første der startede maskinen. 
Vel ankommet og fortøjet i Nyborg lystbådehavn 

 

efter kanonsalut en øl og en dram 

 

gik borddækningsholdene i gang med at dække op til aftenens gallamiddag. En tolder 
dukkede op og fortalte at vi for at værne om vort gamle fædreland skulle gennemgå en 
danskhedsprøve 

 

det gik ikke lige godt for alle. 
Middagen startede med en frisk jordbær/champagne drik hvor vi fejrede at en af de unge 
mænd (i forhold til aldersgennemsnittet) var blevet et år ældre 

 

det var Carsten Krat der 
havde fødselsdag. 
Under middagen blev klubsangen afsunget efterfulgt flere andre. Allans bror sang for i en 
smuk russisk sang og Niels Otto havde taget sin lakridsstang med 

 

som den mand dog 
swinger. - I bordpynten ved hvert bord lå en flaskepost med små opgaver som blev afvik-
let. - Erling videregav det ærefulde job med at arrangerer næste års pinsetur 

 

æren gik til 
den besætning med mindst erfaring 

 

besætningen på den lille LM er Thurø Annie og 
Carl, der stolte nu kan udsmykke båden med Stafetten . Carl fik også overrakt en dåse 
bundmaling, for at minde om en lidt alternativ bundsmøring denne sæson.  
Søndag formiddag 

 

kanonsalut en øl og en dram. Hyggelig tur til Marineforeningen. Fæl-
les frokost som arrangørerne stod for. 
Så kom det tidspunkt hvor mange timers flid og opfindsomhed skulle stå sin prøve. Der 
blev afholdt kapsejlads for de prægtige modelskibe. De stolte skibsbyggere stod på den 
ene side af slæbestedet og de benovede kvinder på den anden. Skibene blev sat i søen 

 

armadaen bestod af sejlskibe med forskellige typer af rig og der var en enkelt motorsejler. 
En båd skilte sig helt ud for resten 

 

det var Allans smukke velsejlende model (her tænker 
vi ikke på Kirsten) men en lille køn, velrigget og hurtigt sejlende træmodel som han hav-
de fremtryllet. Søndag aften blev der igen grillet og kl. 22.40 drog Thurø af sted mod 
Gambøt, hvor vi ankom kl. 03.00. 
Vi gætter på at resten af selskabet blev samlet, med salut, øl og dram, inden de mandag 
formiddag startede turen hjem. 
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Flagene er hejst lørdag og søndag 

Bjarne Huusfeldt  
uddelte opgaverne 

Tak for en god tur og et godt kammeratskab. Besætningen på Thurø Annie og Carl  
P.S. På mailadressen: pinsetur2012@c.dk

 

modtager vi gerne ideer og tips til næste års tur. 
Udvalget er suppleret med besætningerne på Lotte og Rosalina . 

Den lille kanon blev affyret  
når der var skippermøde 

Niels Otto spillede  
vidunderligt på klarinet 

Der var kåring af de bedst sejlende hjemmebyggede 
skibe med de forhåndenværende materialer.  

Allan Caspersen  
vandt med en flot 
velsejlende båd, med 
både fok og storsejl  

Så er der serveret 
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Lars Løvschall,  
Hyldebærvænget 4, Thurø, 

5700 Svendborg,  
eller E-mail llo@kmd.dk. 
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Thurø Sejlklub afholder 
Kapsejladsen Øhavet Rundt  for 41. gang         

Thurø Sejlklub indbyder igen i år til den traditionsrige kapsejlads 

Øhavet Rundt.  

Sejladsen foregår lørdag den 20. august 2011 med start fra Thurø og rundt i det sydfyn-
ske øhav.  
Der bliver igen sejlet på 2 baner, idet almindelige kølbåde kommer på en lidt kortere  
tur (rød bane 38 sømil), og flerskrogsbåde sejler den lidt længere tur (blå bane 47 sømil).  
(se kortskitse).   
På den måde forventes det, at alle både er hjemme igen til aften.    

Der vil være suppe til alle deltagerne efter sejladsen.    

Fredag aften er der grill i Gambøt på Thurø, og lørdag aften, når alle både er kommet 
hjem, er der præmieuddeling.   

Klubben håber på et deltagerantal på omkring 90-100 både.  

Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 14. august 2011, og tilmelding  
kan ske via Thurø sejlklubs hjemmeside www.thuroesejlklub.dk

 

, hvor man også kan se 
de tilmeldte både, eller tilmel-
ding kan sendes med post til     

http://www.thuroesejlklub.dk
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Forsættelse af ,    
Vivi og Per med S/Y Big L fra Kerteminde  

De har revet en masse gamle 
bygninger ned, men har været 
nødt til at bygge en hal til 
klubben, inden de blev rendt 
over ende af boligbyggeri! 
Mandag d. 18/5 starter med 
vindstille og regn, men vi 
trodser vejrguderne og starter 
ud for motor med kurs mod 
Polen. Det bliver vores første 
totale motorsejlads 41 sm. for 
godt nok kommer solen frem, 
men vinden udebliver og i 
disen afsløres polens kyst 
først 15 sm. før målet, hvor vi 

ser nogle høje konturer. 
Vi kalder Dziwnow på vhf. på 
forhånd men får intet svar, så går 
vi ind til hytten ved border-
guard. Han kommer godt nok ud, 
men tager ikke trosser, så vi er 
lige ved at ryge forbi, da vi får 
lagt til, vil han ikke engang se 
pas, men skal bare have bådnavn 
- skippers navn- sidste havn. Jeg 
havde skønne erindringer om 

Marina Polmax, men der er 
slet ikke gjort klar til at 
modtage sejlere, så vi må gå 
i fiskerihavnen. Senere kom-
mer en tysk udlejningsbåd 
ind, vi hjælper til og rykker 
lidt, så vi bliver inviteret på 
suppe og rødvin senere på 
aftenen. Vi finder ingen at 
betale til næste dag, og til 
sidst sejler vi ganske lang-
somt ud af havnen, da vi 
kommer om til hytten  
                      Forsættes side 25 
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Nyt fra pigerne  

Så er forsommeren allerede forbi. Det er blevet til 9 gange på vandet. Der er igen 
i år tilmeldt lige omkring 70 piger, som er fordelt på 15 faste både. Der er tilmeldt 
8 nye friske piger, alle med stor lyst til at sejle. De har alle været meget stabile, 
på trods af, at flere af dem har været løsgængere  og derfor, har været placeret på 
forskellige både. Der har i det hele taget været meget stabilt fremmøde i første del 
af sæsonen, lad os håbe det fortsæter efter ferien. Vi har i år været så heldige at 
John Runge har tilbudt at stille med Trimaranen hvis nogen skulle have lyst til at 
prøve. Og det må vi sige der har været, John har været til pigesejlads hver onsdag 
lige siden den 1. onsdag i maj. Det har været meget forskellige oplevelser pigerne 
har fået. Én onsdag sejlede de 4 knob i Trimaranen hvor de andre både nærmest 
lå helt stille, en anden onsdag sejlede andre piger 16 knob 

 

de syntes det var rig-
tig sjovt og vil gerne med igen en anden gang.   

Ellers ligner vores program til forveksling tidligere års programmer, dog har vi i 
år sat fællesspisning på 4 gange i løbet af sæsonen. Det betyder, at vi sætter vores 
medbragte mad på et fællesbord og vi får dermed mulighed for at sætte os ved 
andre end vores egen besætning. Det har virket godt, og det har næsten været som 
at komme til fest med stort ta selv bord. Vi slutter første del af sæsonen den 29. 
juni med sejlads til Stenodden, og efterfølgende grill og hygge ved havnehuset.  

Når vi kommer efter sommerferien skal vi til at tænke på, at vi skal arrangere 
Hyæneræs og fynskredsmesterskab som afholdes den 27. august. 
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage, når vi denne ene gang i sæsonen 
har mulighed for at dyste mod piger fra andre klubber. Det har hidtil, altid været 
en dejlig dag og hyggelig aften. Tilmeldingsskema findes i Gambøtposten og på 
hjemmesiden.  

Såfremt der er både der ikke mener de kan stille op fordi de mangler gaster, så har 
vi allerede nu piger som gerne vil være gast på en anden båd, da den de normalt 
sejler med  
ikke har mulighed for at deltage.  

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE  

Carin Nicolajsen  

(første gang efter ferien er den 3. august kl. 18.30) 
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          Målebrev nr.:    ___________   

DH-mål: TA (incl. spiler)     eller            Tans (excl. spiler)   

Sæt kun et tal       _______________                    __________________  

              Bådtype:               _______________ Sejlklub:      __________________   

Bådnavn: _______________ Sejlnr.:        __________________    

Ejer/Fører ___________________________________________   

Adresse:  ___________________________________________   

Postnr/by: ___________________________________________   

Tlf.nr.:  ___________________________________________   

Mail adr.: ___________________________________________   

Mandskabsliste:   ___________________________________________    

___________________________________________    

___________________________________________    

___________________________________________    

___________________________________________    

Vi deltager i festmiddagen lørdag aften med ________ personer á kr. 150,00 
                                                                                         antal  

Startgebyr: kr. 125,-      

I alt kr. ________  indsat på konto 0813 8130467300 skriv venligst    

Bådnavn på indbetalingen 

TILMELDING HYÆNERÆS  

Fynskredsmesterskab for pigesejlere 2011 

Forbeholdt    løbsledelsen   

Deltager nr.      Start nr.  
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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 



 
21 Thurø Sejlklub 



22 Thurø Sejlklub 



 
23 Thurø Sejlklub 



24 Thurø Sejlklub 

Ny transportdiesel fra 1. juni 
Fra den 1. juni tilsættes 7% biodiesel til den transportdiesel, som sælges i Danmark. 
Dette gælder både tankstationer, Truck Diesel-anlæg og transportdiesel i hjemmetank. 
Taget er dog marinediesel og diesel solgt fra havneanlæg, som IKKE vil blive tilsat bio-
diesel.

  

Fra den 1. juni tilsættes 7% biodiesel til den transportdiesel, som sælges i Danmark. 
Dette gælder både tankstationer, Truck Diesel-anlæg og transportdiesel i hjemmetank. 
Undtaget er dog marinediesel og diesel solgt fra havneanlæg, som IKKE vil blive tilsat 
biodiesel.

  

Fremover vi følgende dieseltyper kunne bestilles til hjemmetank:  

Transportdiesel:   Ufarvet diesel tilsat 7% biodiesel. Det er denne dieseltype, der skal    
      anvendes til indregistrerede køretøjer, der kører på offentlig vej.   
      Erstatter 100%fossil diesel på tankstationer, Truck Diesel anlæg og   
      i hjemmetank, når der tankes i transportøjemed.  

Landbrugsdiesel:  Farvet diesel uden tilsætning af biodiesel. Må anvendes til maskiner   
      og køretøjer, som ikke er indregistrerede og ikke kører på offentlig vej.  

Off-road diesel:   Ufarvet diesel uden tilsætning af biodiesel. Anvendes fx af    
                 entreprenører til forsyningstanke og maskiner, som ikke kører på   
                 offentlig vej. Kan også anvendes i nødstrømsanlæg. Denne diesel   
                 må ikke anvendes som transportdiesel.  

Marinediesel:       Diesel uden tilsætning af biodiesel. Må anvendes i dieseldrevne   
                 fartøjer og kan ligeledes tankes fra havneanlæg.  

Listeprisen på de enkelte dieseltyper vi som hidtil fremgå af OK´s prisliste, der opdateres 
dagligt. Da transportdiesel endnu ikke handles på det danske marked, kender vi ikke den 
nøjagtige pris før den 1. juni 2011. Næsten uanset prisudviklingen på biokomponenter, vil 
der dog være forøgede håndteringsomkostninger i forbindelse med tilsætning af biodiesel, 
og vi forventer derfor, at den ny diesel bliver dyrere end den diesel, vi leverer i dag.  

Den nye diesel opfylder den europæiske standard for diesel EN590 og motorfabrikanter-
nes garanti gælder uændret ved anvendelse af diesel med 7% tilsat biodiesel. Biodiesel er 
dog mere følsom over for vand end 100% fossil diesel, og som vi skrev tidligere, 
kræves der en grundig rensning af tanken, inden første levering af ny transportdie-
sel.  

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette brev og rensning af tanken, er du naturlig-
vis velkommen til at kontakte os på tlf: 70 10 20 33. Du kan læse mere på www.ok.dk.  

Med venlig hilsen 
OK 

http://www.ok.dk


 
25 Thurø Sejlklub 

Forsættes i nr.5 

Forsættelse fra side 16.  
står en officiel mand i hvid skjorte og råber: You must pay for parking, come with me 
med meget polsk accent, så må vi pænt fortøje, og Per betaler glad 30 kr. 
Vinden lader stadig vente på sig, så hurra for vores lille 8hk-yanmar som tøffer økono-
misk deruda' 
Der er en fin sigt så vi nyder den polsk kyst med de fine sandstrande så langt øjet rækker. 
Da vi når Kolobrez sejler vi igen langsomt op ad floden, men her er ingen som vil os no-
get, så vi går direkte om i havnen og fortøjer ved hækbøje. Bosmann står lige klar til at 
hjælpe, og han forklarer straks alt hvad vi har brug for at vide, på polsk selvfølgelig. Da 
Per kommer tilbage fra havnekontoret tror han nok, at han har betalt 64 kr. for 2 dage 
med bad -strøm og nøglepant ! 
Oppe på kajen triner et par grænsevagter med skudsikre veste op det ser voldsomt ud, 
men de tjekker blot vores papirer i en venlig stemning. 
I skrivende stund har jeg kun udsigt til ganske få både, som har vovet sig ud på samme 
galej som os, fortsættelse følger senere om vores videre færd.  

Rejsebrev 2 
Navtex-meddelse JB 95, Baltic sea gailwarning nr. 248, sådan stod der på vores elek-
troniske vejrmodtager i morges. Aldrig har der været strøet så mange JB ér ud over den 
lille skærm, og et lille fromt ønske skal da også lyde herfra: Nu må vor herres blæser 
godt drosle lidt ned !

 

I skrivende stund ligger vi i en lille flodhavn PAVILOSTA i Letland, vi har lige travet de 
2km. i regnvejr ind til den lille by for at handle, da vi står i forretningen toner Jacob 
Sveistrup pludselig ud af højtaleren Jeg tænder på dig på engelsk, langt hjemmefra ? 
Sidste rejsebrev slutter i Kolobrez, hvor vi leger turister. Her er farverigt langs strandpro-
menaden, hvor der sælges alt muligt, vejret er lunt og de kridhvide sandstrande strækker 
sig så langt øjet rækker. Vi bliver sågar tilbudt en færgetur til Bornholm! 
Efterhånden er vi gode til at finde ud af de polske varer, men husk altid at lugte til varen 
inden du evt. hælder drikke yoghurt i sovsen ! 
Problemet med at besejle flodhavne er ikke så meget vindens styrke, men mere vindens 
retning i forhold til havneindløbet, da der kan opstå meget kraftige strømninger omkring 
molehovederne, samt store korte bølger i indløbet pga. udadgående strøm. Det er også 
disse Swells , der kan forplante sig langt ind på floden og skabe uro langs kajen. 
Skræmmebilledet er både, der er blevet sat op på kajen.....  
Vejrudsigten lover bidevind 4-10 m/sek. Men vi vover os ud i det gode vejr, og efterhån-
den som dagen skrider frem øger vinden da også, jeg bliver helt betænkelig, for vores 
tyske havnelods har en malende beskrivelse af alt det, der kan gå galt ved anløb af flod-

havnen i kraftig vind. Det viser sig at gå utroligt nemt, vi sejler op ad floden til Darlowo 5 
min. før broen åbner, og slutter op i køen bag fiskerbådene for at komme ind og lægge til 
ved kajen. 
Tidligt næste morgen sejler alle fiskerne forbi og vinden blæser ind på floden, så det be-
gynder at blive noget uroligt, vi har fortøjninger med gummiben og fenderbræt, så det går 
nogenlunde. 

Med sejler-hilsen  
Per og Vivi 
S/Y. BIG L 
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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 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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