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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 
42 76 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   

September  24. afslutning på mandagssejladserne   
       skippermøde kl. 9:00   
       Præmieuddeling samme dag   
Pigeudvalget årsmøde d. 30. kl. 19:  i Egely  

Oktober Solingudvalget holder møde d. 3  kl.19:  i Havnehuset  
Handicapudvalget  årsmøde d. 4. kl. 19:  i Egely  

November Aktivitetsudvalget årsmøde d. 8. kl. 19:  i Egely  
Optimister/ juniorer årsmøde d. 10.  kl. 18: i Egely  
Solingudvalget  årsmøde d. 14.  kl.19: i Egely    
Bladudvalgets årsmøde  d. 15. kl. 19: i Egely    
Husudvalget  årsmøde d. 16. kl.19:  i Egely   
Broudvalget årsmøde d. 17. kl. 19: i Egely       

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  25. oktober

 

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

af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 
Indlæg og billeder til bladet er meget 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    
Formanden har ordet 
Så tager vi hul på efterårets aktiviteter med det for tiden  om-
skiftende vejr. Sommerens aktiviteter på vandet har vel for de 
fleste foregået mellem bygerne, der har resulteret i mindre sej-
lads for alle. 
Men der sker dog noget på vandet, sommerlejr for optimisterne i begyndelsen af 
feriesæsonen har været en succes. Når vi har været på havnen har vi set de yngste 
sejlere har moret sig og skabt glæde blandt alle. 
En del af sejlklubbens medlemmer fortsatte med at hjælpe til afholdelse af  
Svendborg Classic Regatta, her først i august,  afhængig af de årlige overskud, 
går overskuddet  tilbage til fordeling blandt de sydfynske klubber. 
Vor egen kapsejlads Ø - Havet Rundt har  også bundet mange hænder med at ar-
bejde, tilrettelægge og afholde stævnet. Fra mange sejlere er der kommet tilbage-
melding om et virkelig godt arrangement og sejlads i et perfekt vejr. Desværre må 
vi nu konstatere at der nu på vor egen kapsejlads er et fald med deltagerantallet, 
og vor Aktivitetsudvalg skal nu i gang med at revurdere og analysere muligheder-
ne for stadig at kunne tiltrække Kapsejladsfolket til en konkurrencesejlads den 3. 
weekend i august måned. 
I den skrivende stund har vor pigerne afholdt Hyæneræset med deltagelse af 11 
både, også her arbejdes der på at fastholde og få flere piger på kapsejladsbanen. 
Alle disse arrangementer kan ikke afholdes uden at mange hænder laver et arbej-
de for sejlsporten og Thurø Sejlklub, tak til jer alle for den gode indsats her i 
sommerens lunefulde vejr. 
Der kommer desværre stadig meldinger om tyverier i vort område, så jeg vil an-
mode alle, om at være vågen og holde øje med færdsel på havneområdet og vore 
broer. Er det personer der skal til bådene eller observeres der omkring den enkelte 
båd. Husk evt. at tage din telefon med,  i mange er der nu et kamera, du kan tage 
billeder af biler som ikke normalt har deres gang i vore omgivelser.  Vi vil gerne 
fortsat kunne trives og være i omgivelserne uden at det skal blive nødvendigt at 
der  skal bygges hegn m.v. for at holde andre væk, eller vi må foretage andre di-
spositioner. 
Når bladet kommer ud er der allerede datoer med afholdelse af årsmøder i de en-
kelte  afdelinger, alle bestyrelsesmedlemmer vil være glade for at få tilstrømning 
af medlemmer som vil og har lyst til ikke alene at deltage på mødet med ideer, 
men også at kunne få lyst til at være en del af et udvalg. Mød endelig op. 
For at klubben kan forny sig og få den gennemsnitlige alder ned fra den grå emi-
nence, ser jeg gerne at der sker besættelse af poster med yngre kræfter til at give 
den fremdrift og dynamik som vi har brug for, for stadig at være Fyns største sejl-
klub.    Et godt efterår til alle.     

Ib Oldrup  
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Thurø Sejlklub byder følgende nye  
medlemmer velkommen i klubben 

Solingudvalget holder møde mandag d. 3 oktober kl.19: i Havnehuset.  
Vi skal have planlagt efteråret/vinterens aktiviteter, og lagt planer for hvad der skal ske  
i næste sæson i Solingafdelingen.  

Solingudvalget holder årsmøde i Egely mandag d. 7. november kl. 19: 
Skriv det i kalenderen/ telefonen/ på opslagstavlen/ på hånden, så du 
husker at komme til dette spændende møde, hvor du kan få indflydelse 
på hvad vi skal bruge vores Solinger til, og måske være så heldig at 
komme med i Solingudvalget.       

Jørgen Holme 

Annette Sander Thomsen 
Lars Madsen  

Dag Munk Lindemann 
Mette Juhl Lorenzen  

Åbent klubmesterskab i Soling 2011 
Solingudvalget i Thurø sejlklub har den fornøjelse at invitere dig til åbent klub-
mesterskab i soling lørdag den 8. Oktober kl. 09:00 til 17:00. 
Mesterskabet er åbent for andre klubber også. Der sejles minifleet og man kan 
læse om denne specielle sejladsform på klubbens hjemmeside. 
Det koster 50,- kr. pr. person. 
Der sejles om en klubpokal som man forpligter sig til at indgravere besætnin-
gens navn på og kan beholde til næste klubmesterskab. 
Der er maksimum på 12 besætninger og man kan først tilmelde sig mandag den 
26. september. 

          Tilmeldingen er pr. sms på telefon: 30 54 14 13.  
           Med venlig hilsen 
           Solingudvalget, TSK 

Tilmelding til årets klub tur i solingafdelingen. 
Den foregår i kølbåde med afgang fra Gambøt fredag den 21. og hjemkomst 
lørdag den 22 oktober. 

                      Nærmere oplysninger kommer på sms efter tilmelding. 
                      Du kan tilmelde dig nu på sms telefon: 30 54 14 13 
                      Vh. Solingudvalget TSK 

Tine Dyre Søeberg 
Lau Dyre Søeberg   

Lars Moltke 
Emmy Moltke 
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Øhavet Rundt 2011  

Lørdag, den 20. august løb årets store kapsejladsbegivenhed af stablen. Arrange-
mentet startede, traditionen tro, om fredagen, hvor mange glade mennesker hyg-
gede sig på havnepladsen i Gambøt med pigesejlernes fantastiske grill-menu og 
lidt til at skylle ned med. Der var også gang i pølse-, is- og ølsalget, og der var en 
dejlig stemning i det store telt, om end man godt kunne mærke, at vi ikke var så 
mange som vi plejer at være. Der var i år tilmeldt 60 både, 58 mødte op, og de 
gennemførte alle. Lørdag morgen meldte DMI godt sejlervejr, og de 11 starter gik 
uden problemer af nogen art. Dog syntes en Elan 31, at de ville kigge nærmere på 
grunden ved Kidholm, og de var tæt ved at sejle vores fine afmærkningsdæk ned. 
Dér stod de så ca. 20 min., mens to af besætningen var ude at bade. En af de store 
både, med en dybgang på over 2m, måtte også lige kysse grunden på selve startli-
nien, men var hurtigt fri og startede til tiden. Det viste sig, at DMI kunne holde, 
hvad de lovede, og vejret blev helt fantastisk til en god og hurtig sejltur: vind fra 
W-SW, 5-8 ms, med 10 ms i stødene, sol og varme. Dertil kom medstrøm i både 
Svendborgsund og Rudkøbingløbet. Det blev en af de rigtigt hurtige Øhavet 
Rundt, idet første båd i mål allerede viste sig kl. 15:20! Mange både havde op til 
7 knob i gennemsnitsfart, og fartrekorden blev sat af trimaranen Barracuda, der 
nåede op på 9,6 knob, altså i gennemsnit! Det gik faktisk så stærkt, at vore 2 tro-
faste følgebåde havde svært ved at følge med. Da bådene kom i havn blev der 
serveret dejlig tomatsuppe med nudler (og nogle enkelte blev set med en fadøl i 
hånden), og der blev snakket ivrigt på havnen. Det var tydeligt, at mange var helt 
høje af den fine og hurtige sejlads, og Poul Oddersborg udtrykte nok manges 

mening, da han med et smil fra øre til øre sagde: Så kan de s gu lære det, alle 
dem, der ikke deltog i år! . Alt i alt en flot arrangement, som vi alle i klubben kan 
være stolte af, og som kun kunne lykkes takket være de mange frivillige fra for-
skellige afdelinger, der gjorde en kæmpe indsats hver især og sammen. Vi må 
håbe, at krisen ikke kradser så voldsomt næste år, så vi igen kan komme op på 
vores sædvanlige antal deltagere. Vejret og arrangementet kan der i hvert fald 
ikke klages over!  - Finn Jebjerg, kapsejlads- og aktivitetsudvalget. 
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Apropos flagreglement  

Onsdag d 29 juni afholdte pigesejlerne en hyggelig grillaften med afslutning før 
sommerferien. 
Der havde være forskellige opgaver til pigerne under sejladsen med div. Spørgs-
mål, et af spørgsmålene var flagtid, hvornår flages der? 
Til orintering var svaret fra vedkomne som havde udformet spørgsmålt, forkert! 
men en af pigesejlerne korrigerede med det  rigtige svar, nu kommer det.  

Flagtid. 
I havn og til anker hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8:00. 
Inden for flagtid i øvrigt, når medlemmer af besætningen går om bord. 
Flaget nedhales hele året ved solnedgang. Forlader besætningen fartøjet inden 
solnedgang, nedhales flaget, når man går fra borde. Til ankers eller under henlig-
gen i havn i nærheden af en flådestation eller et orlogsfartøj bør man koordinere 
sine flagmanøvre med disse.  

Flagets Historie: 
Det ældste danske flag var Ravnefanen, en rød dug med Odins Ravn broderet i 
sort. Den blev kendt videnom som vikingernes samlingsmærke og kaldtes Danne-
broge, d.v.s dannernes klæde (mærke),. Skrivemåden er i tidens løb ændret til 
Dannebrog.  

Odins Ravn måtte ved kristendommens indførelse vige for det kristne symbol, 
korset, og Dannebrog med det hvide kors på rød bund har sandsynligvis omkring 
år 1200 været korsfaremærke i forbindelse med forsøg på at kristne det hedenske 
Estland.  

Den folkelige overlevering og senere skriftlige beretninger har sat Dannebrogs 
oprindelse i forbindelse med det endelige slag ved borgen Lyndanisse i Estland 
den 15. juni 1219, hvor flagets uventede tilsynekomst i den stærke blæst som 
sendt fra himmelen  opildnede de hårdt trængte danskere under kong Valdemar 
til den endelig sejr, om end det først relativt sent blev hvermands eje .  

Kilde: Udskrift fra Dannebrog til Søs, samt diverse andre flagreglementer af Dan-
mark-Samfundet og Dansk Sejlunion´s   

Mvh.  
Bjarne Huusfeldt 



 
9 Thurø Sejlklub 

KLAR, PARAT, START  
- Så er efterårets aftencap er skudt i gang 
med den store kanon.  

Som Kim sagde bagefter: Det er den sjoveste og vildeste sejlads, jeg nogensinde 
har prøvet. Hans siger, vi sejlede 14 knob 

 

vi var helt oppe at plane . Solingerne 
var først i havn. De var høje hele bundtet!  

Vi var godt nok advaret. Der havde været både skybrud, torden og hagl om efter-
middagen. Men det var blevet helt fredeligt. Let vind og nogle få solglimt. Der 
skulle sejles, skulle der.  
Før starten svømmede et enkelt marsvin rundt i startområdet. Altid et dejligt syn 

 

måske også et godt varsel? 
Trods den lette vind havde de noget optimistiske dommere sendt os på en lang 
bane 

 

4-2. Lige efter start kom der mere vind, og solen var så meget fremme, at 
solbriller havde været på sin plads.  
Efter mærkerundingen trak det godt nok sammen over Tåsinge. Meget. Sort. Der 
blev holdt øje med bådene bag os. Hvornår skete der noget? Og hvad? Kom der 
meget vind, vindspring? Regn i store mængder var i hvert fald sikkert. Da den 
første båd ved mærket lagde sig, røg stagen ned. Og så kom vinden. Og regnen. 
Det var helt vildt. 
I erkendelse af, at vi måske ikke er helt i form, og heller ikke kender den gode 
Rosalina til bunds 

 

og hun er jo heller ikke vant til at kapsejle ( som den tidlige-
re ejer sagde:  det har hun altså aldrig været udsat for før ) 

 

og så er vi da også 
ømme over grejet (alle sparepengene ligger i den skøjte!) 

 

ja, så røg sejlene ned 
og motoren blev sat i gang. En besked til Mitte på VHF, og så tøf, tøf mod sikker 
havn. Det mindste, vi kunne gøre var da at lave kaffe, når nu Karen havde flere 
kasketter på! 
Det varede nu ikke så længe, som vi havde frygtet. Og der kom ikke noget værre 
efterfølgende 

 

og godt for det!  
Men synet agter var uforglemmeligt: Mens vinden løjede af, og solen begyndte at 
titte lidt frem hos os, lå hele feltet i en regndis omkring revballonen. Og mellem 
os opstod en regnbue. Stor og klar. Og den var hel.  Buen i himlen 

 

enderne hen 
over vandet, hvor de mødtes i Rosalina s agterspejl. Det er der, skatten ligger. 
Så ved vi det!  

Også en stor oplevelse for os!!        

Lisa fra Rosalina. 
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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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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. 

Fra Øhavet Rundt 2011 
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Fra Pigerne  

Det føles nærmest som om vi lige er startet efter sommerferien, men der er fak-
tisk ikke mange onsdage tilbage før sæsonen er slut for pigesejlads.  

Den 17. august havde vi kursus på vandet med Henrik Meyer, Bjerne Sørensen, 
Martin Staal og Bent Andersen. Vi øvede starter og mærkerundinger og mange 
fik rigtig meget ud af aftenen. Undervisning og feedback er bare helt i top. Tak til 
de herrer fordi de gider blive ved med, år efter år, at forsøge at gøre os lidt bedre 
til kapsejlads.  

Endelig blev det den 27. august og tid til Hyæneræs. Dagene op til havde det væ-
ret meget blæsende, men på selve dagen var det ikke så slemt. Der var tilpas vind, 
så alle der var tilmeldt deltog. Der var 11 både tilmeldt, heraf var der kun 3 både 
som ikke er fra TSK.  

Det blev til endnu en fantastisk dag på vandet. Sejladserne blev afviklet fint under 
kyndig ledelse af Niels Otto Jessen. På den korte bane om formiddagen blev det 
sådan, at når sidste båd var i mål efter første sejlads, så lød varselssignal for an-
den sejlads. Efter anden sejlads var der ½ times frokost og så var det tid til distan-
cen. På Keld Andersens båd "Mitte" var det røde flag hejst og numrene 2 og 4 
hang på siden.  Så det var altså ud til kompasafmærkningen ned til Valdemarslot, 
ud til Revbøjen og hjem igen. Alle resultater kan ses på klubbens hjemmeside 
under pigesejlads. Da det ikke er sikkert at alle kigger på resultatlisten er jeg altså 
nødt til at fortælle det her. VI VANDT. VI betyder, at jeg er så heldig at sejle 
med Soling 4, hvor Ulla Holme er skipper og Hanne Moritzen og jeg selv er ga-
ster. Vi vandt kredsmesterskabet og dermed også Hyænepokalen. Hyænepokalen 
består af nogle fine smykkevedhæng, som vi nu har retten til at bære i 1 år. 
Hyæneræset blev afsluttet lørdag aften med en rigtig hyggelig fest i Egely med 67 
glade deltagere fra nær og fjern. 
Der skal lyde en stor tak til alle jer, der på den ene eller anden måde, hjalp os 
med at få afviklet Hyæneræset, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.  

Som nævnt er der ikke mange onsdage tilbage på vandet. Den 28. 9 har vi natsej-
lads på programmet og der har vi ingen fælles opstart. Årsmødet holdes fredag 
den 30.9. kl. 18.30. 
I år er det besætningerne på Josefine og Flora der står for den festlige side af års-
mødet.    

Carin Nicolajsen   
Formand Pigeudvalget 
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Optimistformanden Trine Sveistrup blev gift med sin Claus den 6. august og  
en lille gruppe sejlere var dukket op til brylluppet. Med sprydstager dannede de 
æresport for det nygifte par. Vi ønsker alle Trine og Claus tillykke 

De seje hyæner 
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Svaler under broen.  
Har de nu også betalt pladsleje? 

Billeder fra Handicapsejladsen 
Breddestævne i Nivå

 

En svale gav ingen sommer 

Indsendt af Kim Isager 
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                       Gøtakanalen 
2011 

Casper, Felix, Lotte 
og Liberté 
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Gøta kanalen 2011  

Efter lang planlægning besluttede 4 stolte skuder fra Thurø Sejlklub at nu skulle 
årets tur gå til den svenske skærgård og efterfølgende gennem Gøtakanalen og ud 
på den anden side af Sverige. 
Casper og Felix startede ud lige efter TSK s pinsetur og lørdagen efter var turen 
kommet til Lotte og Liberté. 
Det har ganske enkelt været en kanon tur, som vi kan se tilbage på som én af de 
helt gode ture. Mange uger i sol og sommer og ganske lidt regnvejr. Det må da 
siges at være rigtig dejligt.  
Dette her skal ikke være en beretning som sådan, men blot en lille serier billeder 
fra en perfekt ferie. Vi startede ud og brugte et godt materiale som Flora havde 
lavet, da de var i Gøta kanalen. Et perfekt værktøj som blev flittigt brugt under-
vejs. Mest i forbindelse med planlægning af de næste strækninger. 
Gøta kanalen er over 200 år gammel 
Göta Kanalen, der strækker sig gennem Sydsverige fra østkysten til den store sø 
Vänern er en af Sveriges allermest populære turistattraktioner. Kanalen, der for 
nylig blev udnævnt til Årtusindets svenske bygningsværk , blev bygget mellem 
1810 og 1832 under ledelse af den berømte ingeniør Baltzar von Platen, der an-
vendte ca. 58.000 soldater som arbejdskraft i projektet. Göta kanalen er i alt 190 
kilometer lang og passerer ikke mindre end 58 sluser, der totalt hæver skibene på 
kanalen op til 92 meter over havets overflade.  
Gennem de 58 sluser har vi haft mange dejlige oplevelser og har virkelig også 
forsøgt at være kulturelle undervejs. Har ud over sluserne set mange dejlige ste-
der lige fra pragtfulde borge til flotte kirker og ikke mindst set på det flotte arbej-
de som blev grundlagt for så mange år tilbage. En af grundene til opførelsen var 
den told, som skulle betales i Øresund, og som man mente var alt for dyr.  
En af markeringerne undervejs var i Viken søen som er det højeste punkt vi bliver 
sluset op til. Her havde vi en lille seance med champagne og for nogen også en 
tur i baljen. 
Efter udsejlingen af Gøta Kanalen ved Motola kommer man ud på den store sø, 
Vänern. Denne er en hel historie for sig selv og kunne godt være et rejsemål på et 
senere tidspunkt. Den sidste del af rejsen er gennem Troldhättan og er en nedslus-
ning gennem 6 sluser. Det var den lettere del af turen. Vi kunne holde os ind til 
sluse væggen med hånden alene.  
Efter Göteborg havde vi 2 overnatninger i den svenske skærgård, hvorefter vi 
delte os hvor nogen tog til Anholdt, medens andre valgte at samles med familien 
undervejs.  
En helt perfekt sommerferie i gode venners lag.       

På vegne af de 4 både 

 

besætningen på Liberté. 
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Regn og blæst hindrede ikke handicapsejlerne  

Trods dårlige vejrudsigter gennemførte Nivå Bådelaug landets 3. breddestævne 
for handicapsejlads i Olsen Twin både i lørdags. En del tilmeldte mødte ikke 
frem, men 5 både kom på vandet og 8 heats blev gennemført formiddag og efter-
middag med 5 deltagende både og 9 handicapsejlere fra hele landet. Uovertruffen 
vinder blev handicapsejleren Morten Knudsen fra Thurø Sejlklub, som var på et 
vindende hold i 7 ud af 8 sejladser. Nr. 2 blev makkerparret Erling Justesen og 
Lars Andersen, ligeledes fra Thurø, mens 3. pladsen blev delt mellem handicap-
sejlere fra Kolding, Nivå og Sundet. 
Stævnet blev skudt i gang fra morgenstunden af Per Frost Henriksen, formand for 
Fredensborg Kommunes Fritids- og Erhvervsudvalg, og formanden for Fredens-
borg Kommunes Handicapråd, Kristian Hedegaard, var med til at overrække de 
mange præmier fra Palby Marina, Nivå Bådudstyr, Elvstrøm Sobstad og Super-
best Nivå. Coloplast og Nordea havde desuden støttet stævnet økonomisk, så det 
var muligt at holde deltagergebyret på et niveau, så hele 15 deltagere havde meldt 
sig 

 

med alt, hvad det betyder af udgifter og besvær for den enkelte handicapsej-
ler med at blive transporteret hertil, arrangere overnatning, betale for ledsagende 
hjælpere osv. 
Men det var alle tiders dag , udtalte Erling Justesen fra Thurø Sejlklub. Nivå 

Bådelaug havde lavet et fint arrangement for os, og vi fik masser af sejltid på no-
get andet vand, end vi er vant til. Og vi kunne konstatere, at vandet ovenfra er 
mindst lige så vådt som i Svendborgsund, Kolding Fjord, Aarhus Bugt og Lim-
fjorden 

 

og hvor vi ellers plejer at sejle

   

Udklippet  
kan læses på 
hjemmesiden 
under linket  
Handicap / 
Anderledes 
kapsejlads. 
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En bådslængde foran

 

Når det gælder briller og kontaktlinser 

Wichmann Optik

  

OPTOMETRIST     KONTAKTLINSESPECIALIST 
KATTESUNDET 4   5700 SVENDBORG    TLF. 62 22 30 01 

 

Jans Skoklinik 
Brogade 27a 

Tlf. 62 21 02 66 

SVENDBORG RIGGER 

OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. 
Alt i riggerarbejde / stort som småt. 

PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods, 
Sejlpresenninger og hynder. 

Pilegårdsvej 7,   5700 Svendborg 

62 21 31 94 
Fax: 62 20 19 50 
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Bådoptagning:  
Er i år lørdag den 15. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper 
som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i 
havnehuset.  

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest søndag den 2. oktober, men måske er der plads 
før. Husk at masterne skal

 

hænges op under

 

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

Husk alle master skal mærkes med navn og tele-
fonnummer.

  

Søsætning: 
Det sker lørdag den 14. april  2012. Og masterne skal være ud af masteskuret 
senest søndag den 22. april 2012.  

                                                                                 Broudvalget     
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Forsættelse af :  Vivi og Per med S/Y BIG L 
2 km. Længere oppe ad floden ligger byen, som vi selvfølgelig besøger.  
Hvem er den eneste dansker, der har søgt og fået politisk asyl i Polen ? - det er 

Erik af Pommern. han ligger i en sarkofag her i Darlowo. 
Klokken 2 natten til d. 23/5 overvejer vi kraftigt at bytte båden bort for en cam-
pingvogn ! Vinden er øget, båden høvler rundet, alt larmer og vores kraftige fen-
derbræt ser ud som om det har fået af en rasp. Vi overvejer faktisk at sejle, men 
Bosmann synes det blæser for kraftigt til at gå ud af havnen, og det ender med at 
vi lister længere op ad floden og fortøjer ved en nedlagt fabrik, her er ingen ting 
ud over STILLE vand. En tysk båd kommer og gør os selskab. 
Vi har problemer med at skydeområderne er lukkede for gennemsejling i perio-
der, og det styrer sammen med vejrmeldingerne hvornår vi kan flytte os. 
Tro mig, næste morgen kan vi ikke komme af sted hurtigt nok. Vi spiler sejlene 
og nyder at sejle kystnært det meste af turen, man fornemmer at der lige bag kyst-
linjen ligger store søer. 
Pludselig kommer der noget dumpende ned fra himlen. En træt due lander på vo-
res sprayhood, selv om vi går helt tæt på og giver den vand, har vores blinde pas-
sager besluttet at lade sig transportere helt til Leba. Da vi pakker storsejlet ned 
uden for havnen, er den ved at ryge med ind i folderne, men vi vinker farvel og 
sejler ind til den dejlige lystbådehavn, hvor der står en af havnens folk parat til at 
tage imod os. 
Det er sommervejr, så vi får luftet alt ud og vasket tøj, så det kan tørre i solen, vi 
ligner faktisk en sigøjnerlejr. Så tager vi cyklerne frem og drager den lange tur ud 
til naturparken, hvor den store vandreklit bestiges sammen med måske 500 skole-
børn og turister. Det er bare så imponerende stort og vidtstrakt, at man helt mister 
pusten også bogstaveligt talt, Østersøen på den ene side og den kæmpestore indsø 
på den anden. Turen går tilbage gennem den duftende fyrreskov, og det er et træt 
par med lidt ondt i rumpen, der under sig at gå op og spise på havnens taverna, 
som viser sig at servere gourmetmad til priser der kan konkurrere med en dansk 
grillbar, uha det er godt! 
Vi spiser jordbær, som fås i store mængder til ingen penge, og vi må gang på 
gang beundre hvor initiativet blomstrer. Sæt et skur op, eller tag en gammel 
dansk pølsevogn og byg en lille træterrasse udenfor, og du har (formoder vi) et 
levebrød, og så er vi endda medlem af samme EU.  
Kulingvarsler indtog i rigelig mængde, og vi må nyde området og den dejlige by 
Leba i hele 5 dage, inden vindstyrken og retningen virker passende. 
Natten til Søndag d.31/5 vågner vi flere gange og lytter om vinden er gået ned, og 
kl. 5 kan man stadig høre søerne buldre mod kysten. Vinden er i det forkerte hjør-
ne og der står gammel sø ind i flodindløbet, men nu skal det være. Sejlet sættes 
inde i havnen, og med tyske sejlere på en kikker, sætter vi alle vores 8 HK i gang 
ud af flodmundingen (jeg med kriller i maven). 
Ting er ofte værre at kikke på end at være midt i !  
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Det går uden problemer, og vi styrede klogelig ud mod ankomstbøjen, for 2 dage 
før kom søredningen ind med en stor Gibsea 45 udlejningsbåd, der havde skå-
ret et hjørne af og var gået på grund i meget luft lige udenfor havnen, hans tur 
endte der, med søforhør og det hele. 
Kursen sættes mod HEL, som er Polens østligste spids ud i Gdanskbugten. Der er 
55 sømil forude og vi må erkende, at med vind og strøm imod og stor gammel sø, 
ja så er vi nødt til at tage motor + sejl i brug er stykke af vejen, men heldigvis får 
vi en kursændring og vinden øger, så de sidste 20 sm. bliver en kanon sejlads ! 
I dag har vi begge været fristet til bare at stikke tværs over Østersøen til Øland, 
for vi trænger pludselig til at komme væk fra den lange kyst, men da vi får talt 
om det, bliver vi enige om at holde stand og fortsætte. 
Da vi kommer ind til HEL i meget vind møder vi nogle af de sejlbåde, som vi har 
set før, og to af dem har måttet returnere efter et forsøg på at sejle til Klaipeda. 
Her ligger vi fint i nærheden af den meget specielle havnebygning, der er formet 
som et løg, hvid og blå og kan ses på stor afstand. 
Byen er meget hyggelig og der er mange turister, som tager ud på den 35km. lan-
ge og 0.3- 3km. brede tange, hvor Hel udgør spidsen. Det bliver da selvfølgelig 
også til en travetur ud til spidsen langs stranden, og samtidig kan vi se nogle af de 
tidligere observations- og forsvarsværker, som tydeligt viser at det var her, Polen 
sloges for sin eksistens. 
D. 2/6 vågner vi desværre op til en grå morgen med ringe sigt, i går kunne vi se 
Gdynia og havde håbet på en sejlads som derhjemme med udsigt til både det ene 
og det andet. Vi krydser uden problemer et par trafiksepareringer og glider lige så 
stille forbi det disede Gdynia med kursen mod flodmundingen og Gdansk. Et par 
sømil før kalder Per på VHF og får straks svar, vi kan bare fortsætte og så i øvrigt 
holde til styrbord.  
Per har lavet en rute op ad floden, så vi ikke bliver væk i svingene, og det er me-
get godt. Her er meget at se på, store værfter 

 

gamle forsvarsværker 

 

kæmpe-
store skibe i hobetal 

 

det bliver en rigtig god tur ! Vi skal ligge helt inde i byens 
hjerte, det er imponerende og da vi svinger ind i Marina Gdansk er det under 
vilde tilråb og vinken fra en hel færgefuld skolebørn. Her ser håbløst proppet ud, 
men en ung pige peger og vinker os længere ind i hullet, her får vi en fin plads, 
og da vi senere kommer op på havnekontoret, får vi udleveret en pose med by 
kort og alle de informationer man kan ønske sig. Selv om vi ligger med udsigt til 
både de gamle restaurerede huse og nybyggeri, er der ikke noget i vejen med toi-
let og bad, der er skam ansat en til at sidde udenfor, så bliver der låst op når man 
har brug for det, og her er pænt og rent. 
Vi skynder os op i byen, for vejret er blevet så godt, at man kan sidde der hvor 
det hele sker, få sig en øl og kikke på hele den brogede folkeskare der bl.a. bliver 
sat i land fra store krydstogtskibe. Bymidten i Gdansk er smukt renoveret og det 
er en sand fornøjelse at se de mange malerier og farver, der er på de høje smalle 
gavle. 
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Næste dag er desværre koldt og blæsende, men vi tager godt med tøj på, og ser de 
smalle sidegader hvor husene tårner sig op og hvor de brolagte gader domineres 
af kæmpe store trappesten, man kunne forestille sig, at trappestenen havde været 
et udtryk for, hvor velstående eller fornem man havde været (men det må stå for 
egen regning). 
I det dårlige vejr går vi i hi, og begynder at tænke Kaleningrad, men vi har ikke 
rigtig kunnet få forbindelse med vores kontaktperson og man kan ikke påstå, at vi 
hernede får positive reaktioner, når vi spørger til forholdene. Vores kontakt i 
Sct.Petersborg bliver sms ét, det er ham der har skaffet os den anden kontakt, han 
reagerer straks, men stadig ikke en lyd fra gutten i Kaleningrad. 
Glem det, der er ingen grund til evt. at skaffe sig dårlige oplevelser på halsen !!!! 
Så går vi i gang med af finde ud af, hvor mange sømil man skal være ude fra den 
russiske kyst, for at kunne passere uden problemer 

 

12 sømil. 
Per synes at vi tjekker for meget vejrudsigt, men med den linde strøm af ustabile 
lavtryk ændrer det sig hele tiden, så........... 
Næste punkt på sejlplanen bliver altså Klaipeda i Litauen, så vi sejler op til Hel 
igen, herfra er færrest sømil over.  
Bekendte fra vores sejltur i 2005 fortalte alle, at strækningen Hel-Klaipeda er 
kendt for at være særdeles ubehagelig. Det skyldes, at vanddybden falder vold-
somt ind mod kysten, og dønningerne kommer langvejs fra, derfor bliver bølger-
ne store, og selv i svag vind, kan der være store dønninger.  
Da vi ankommer til Hel er der en polsk sejler der tager imod os, og Per kan mær-
ke at der er noget han vil os ! Manden kan ikke et ord fremmedsprog, men han får 
os gjort forståeligt, at han vil bytte stander. Stolt sætter han Kerteminde-standeren 
og venter på at vi gør det samme med hans, herefter får vi forklaret at han selv 
har bygget sin 18 fods sejlbåd hjemme i Stettin, og han har været langt omkring i 
den. Per viser på kortet hvor vi kommer fra, og han er pavestolt ! 
Vi har en lang tur foran os, så vi går til køjs, men må tidligt på natten flytte ind i 
kahytten, vinden blæser ind i havnen, og flydebroen er gået i selvsving. Så meget 
for den søvn, det der med frisk og udhvilet kommer ikke rigtig til at holde stik...  
KL. 8 d. 5/6 drager et par klatøjede sejlere ud på 110 sømil tur tværs over til Klai-
peda, Der er ikke nogen af os der har det specielt godt 

 

måske en kombination af 
al for lidt søvn tilsat lidt rejsekriller. Der er pæn luft, så det gå rask af sted, de har 
dog lovet aftagende vind, så vi nyder den mens den er der. Vejrudsigter og for-
ventninger er noget underligt noget....aftagende.... det ene byge-skysystem efter 
det andet passerer os med korte mellemrum, og jeg skal love for at der er luft i.  
Vi høvler af sted med op til 2 reb i sejlene og rullet ind og søen svarer selvføl-
gelig til vinden. Efter de første 40 sømil er vi begge stiltiende i stand til at holde 
ind til siden , og vi tænker begge på svensk skærgård ol.  
Men der er jo bare 70 sømil igen og ingen fortrydelsesparagraf, så vi pakker os 
godt ind og forsøger jævnligt at få lidt mad. Det bliver mørkt med det vi kalder 
Anders and-skyer, sådan nogle der falder ned og truer, men mørket bliver ikke  
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rigtig tæt og det holder ikke længe. Ca. 15 sm. før målet kan vi begynde at se bo-
replatform og fyr på land, og da vi når ankomstbøjen vækker vi både havnekon-
trollen og coastguard, og vi får grønt lys til at sejle ind og finde Old Castle Port. 
Den lille havn ligger midt i byen, og heldigvis har de fjernet den bro, der plejer at 
gå her over det lille hul der fører derind. 
Vi kan gå direkte ind, HURRA et par trætte sejlere fortøjer efter 20 timers sej-
lads, får sig noget morgenmad, sætter varme på og vælter tilfredse ud i køjen.....vi 
gjorde det, og det gik jo fint selv om vi stort set ikke havde sovet i 40 timer !!!  
Da de er i gang med at renovere havnen, er der ingen strøm eller vand, men Per 
finder et udtag der kommer ud fra et frysehus... man er nødt til at være kreativ. På 
skandsen overfor hvor vi ligger spiller et ungt band The Wall af Pink Floyd det 
er førsteparket vi ligger i. 
Det eneste jeg rigtig kan fortælle om Klaipeda er, at byen er helt død om sønda-
gen, og så laver de nogle pokkers gode kager. 
Efter en overliggerdag sejler vi sydover gennem resten af havnen og ud i det Kü-
riske Hav, vi har en A4 side fra internettet med et kort på med ruten, der er mar-
keret tæt med bøjer, for indimellem er der kun 0,9m under kølen, og uden for ru-
ten er der stort set ingenting. 
Det er en utrolig flot og spændende tur, først snævert med tæt skov på begge si-
der, så vidder det sig ud, og vi sejler resten af turen tæt ved den kyst, der vender 
ud mod Østersøen. Pludselig skifter landskabet, og vi kommer til høje sandklitter 
og tæt forbi små velholdte byer med træhuse. Hele tangen ned til Rusland er kun 
tilgængelig med færge fra Klaipeda og er nationalpark. 
Vores mål er Nida som ligger 28 sm. nede lige før grænsen til Rusland, det første 
vi ser da vi nærmer os er en stor flok optimister der sejler kapsejlads, og vi går 
ind i den rummelige havn. 
Havnefogeden står lige parat, vi kan bare vælge hvilken bøje, vi ønsker at ligge 
ved, og når Per er klar så må han gerne lige komme på havnekontoret. 
De er helt oppe og køre, Per må give hånd hele vejen rundt og de påstår, at de 
ikke har set en dansk båd i årevis. Vi er lige ved at tro dem, for da jeg skal op og 
tage bad, kommer der en bil kørende til havnekontoret, ud stiger en dame med 
noget rødt i hånden. De har fået kørt et flag til havnen, og inden jeg har badet 
færdig, vajer Dannebrog på molen ved Nida. Hver gang vi går i land kommer vor 
ven ud fra havnekontoret og skal lige høre om der er noget vi mangler. Han kom-
mer ned med et hæfte, der omhandler havne i området, det kan vi lige låne og se. 
Da vi spørger om de har adgang til de russiske havne, der er omtalt, ryster han på 
hovedet : Verry Difficult , de vil ikke have nogen ind, det er lukket sejlvand for 
litauerne. 

Med sejlerhilsen 
Per og Vivi  
S/Y. BIG L 

Forsættes i nr. 6 



26 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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