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Vi siger tak for jeres
årelange indsats i TSK
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Thurø Sejlklub

Thurø Sejlklub Egely
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg.
Tlf. 62 20 56 53
tsk@mail.dk
www.thuroesejlklub.dk
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

Steen Andersen

Ribesvænget 2
formanden@thuroesejlklub.dk

Svendborg

62 20 75 01

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
havnen@thuroesejlklub.dk

Thurø

62 20 59 14

Pigesejlere

Marianne Egedal

Kullinggade 40 B
pigesejlads@thuroesejlklub.dk

Svendborg

29 82 94 63

Klubhusene

Kaj Hansen

Rolf Krakes Vej 44
husudvalg@thuroesejlklub.dk

Thurø

62 20 59 22

Optimister

Mette Christoffersen

Rønnebærvænget 80
optimister@thuroesejlklub.dk

Thurø

62 20 71 11

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

Carl Nielsen

Bergmannsvænget 24
bladet@thuroesejlklub.dk

Juniorer

Bjerne Sørensen

Birkealle 9
juniorer@thuroesejlklub.dk

Svendborg

29 71 87 18

Handicap

Erling Justesen

Strammelsegade 3
handicap@thuroesejlklub.dk

Svendborg

63 54 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

Udvalg

20 48 58 75
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Marts

12. Kapsejladsregler med Martin Staal kl. 19: i Egely.
14. Vintermøde kl. 19: i Egely se side 17
17. Torskespisning kl. 18: i Egely se side 11
22. Rundvisning på Simac kl. 19:00
tilmelding til Lars Løvshall på tlf. 62 20 62 08
26. Taktiske regler med Ditte Juul kl. 19: i Egely.
26. Solingudvalgsmøde sejlads kl. 18:00

April

9. Senest tilmelding til pigesejlads
14. Søsætning
14. Søsætning Solingudvalget
22. Standerhejsning kl. 15:00
25. Fordelingsmøde pigesejlads kl. 19:00
28. 1. aftensejlads Skippermøde kl. 9:00

Maj

Husk tilmelding til pinseturen, se side 19

Til orientering! Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden
og få Gambøt Posten sendt via 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 mailes til Lise Andersen
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

OBS: DEADLINE næste blad 24. april
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Vi giver ordet til formanden
Thurø Sejlklub Generalforsamling januar 2012
Jeg vil ønske alle jer medlemmer velkommen til den årlige generalforsamling, det er rart at stadig mange medlemmer vil tage del i klubbens ve og vel.
Vi sidder her en forsamling af personer. Hvorfor sidder vi her, det
skyldes at vi har fritid. Mange af danskerne dyrker en eller anden form for sport, og vor
interesse er sejlsport eller måske det, at være i nærheden af vand.
Dirch Passer siger i en af sine monologer. Han står ved vandet og siger bølger rul-rul rul
og de gør det sgu. Er det ikke det der betager os, til at vi finder lyst til at være i en klub
med bånd til vandet. Det kunne måske også være som motorbådssejlere, kajakroere eller
surf sejlere eller noget andet i vores fritid med tilknytning til saltvand. Vi er her i Thurø
Sejlklub
Når vi med forskellig baggrund går ind i en klub som medlem kommer vi med vor mening og adfærd i forholdet til andre sejlere. Kort sagt, vi tager del i og bliver ansvarlige
for klubbens fremtid, på godt og ondt. I den forbindelse bliver vi en del af efter min
mening et forpligtende fællesskab. Det bliver ikke et spørgsmål om hvad jeg kan få ud
af mit kontingent i klubben, men hvad - jeg udover at slippe et mindre beløb - kan gøre
for klubben.
Dette har været sagt før, men kunne måske få en større betydning i årene fremover, vi har
en sund økonomi og mulighed for udvikling af klubben, uden en større kontingentforhøjelse. Der kan spares penge ved klubmedlemmernes egen indsats.
Vores hovedorganisation er Dansk Sejlunion og herfra modtager vi Sejlerbladet samt at
alle der vil gøre brug af muligheden, kan gå på DS hjemmeside og få mange oplysninger
omkring sejlads.
Dansk Sejlunion ville profilere sig stærkere i 2011. Således fik vi tilsendt flere hundrede
flag, til brug på bådene. For at vise hvem vi er og synliggørelse, hvis vi vil ligge ved DS
Turbøjer. Bøjernes beliggenhed er nævnt i Tursejler bogen 2011. Desværre fik vi ikke så
mange i 2011 af disse bøger, men jeg håber de er fordelt til jer medlemmer der kunne
tænke sig at ligge ved bøjer. Når den nye er fremkommet vil den blive lagt i Havnehuset
ca. 1. maj 2012.
Vores nære samarbejde er jo de andre sejlklubber på Fyn og her afholdes der generalforsamling den 2. februar. Det må konstateres, at det fortsat er den grå eminence der går igen
fra sejlklubberne bestyrelser, men håbet er stadig deltagelse af yngre aktive sejlere således at vi kan få et kapsejladsmæssigt løft.
Vores lokale samarbejde ses på den fælles mandagskapsejlads som vi afholder, med muligheder for deltagelse af de andre sundklubber.
På Fyn har der i 2011 været et 100 års jubilæum i Odense Sejlklub hvor vi gav en gave i
dagens anledning. Den samlede pengegave skulle anvendes til udvikling af ungdomsarbejdet.
Sæsonen i Thurø Sejlklub har som altid været med afholdelse af mange aktiviteter, men
først vil jeg dog nævne det stigende antal tyveri, som vi ser ikke alene hos os, men også
på vores nabobroer, det meste er motorer der lånes, uden at give besked om hvem der har
taget dem og ikke får dem afleveret tilbage.
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Som det er jer alle bekendt har Seniorgruppen på fortrinlig måde vedligeholdt de fælles
arealer omkring vores klubhuse, men selve skrænterne har Svendborg kommune som ejer
og derfor har kommunen vedligeholdelses pligten.
Jeg har rettet henvendelse til Svendborg Idræts Samvirke omkring vores problemer om
vedligeholdelsen og senere fået en samtale med Kommunens Vej og park. Men som riget,
altså Svendborg kommune fattes penge, vil der ikke blive flere timer til pasning af vores
arealer, så endnu engang tak til Seniorgruppen for at bakke op om dette arbejde.
Hvad der sker fremover er uvist.
Jeg har i øvrigt en liste på de medlemmer som gerne vil lave klubarbejde, og vil gerne
have den udvidet med flere måske mest for dem der er 60+ m/k- er. Gruppen har mulighed for at tage andre ting op, hvis der er interesse herfor.
Bestyrelsen vil gerne sende medlemmer på kursus i forbindelse med at påtage sig arbejde,
enten for at genopfriske det de ved noget om, eller påtage sig en ny opgave i klubben
Her gør vi brug af klubbens muligheder ved tilmelding til de kurser som dansk sejlunion
afholder. Har du/I ideer giv besked til Ingeborg Andersen som styrer kurserne.
Og i den anledning vil jeg bl.a. orientere om at :
Henrik Frænde har jeg talt med, og han vil gerne være aktiv omkring et arrangement i
Esbjerg. - Bl.a. søredning. - Smidt i vandet med tøj på
Være i vandet og under kraftig vejr skulle komme op i en redningsflåde.
Gennemgang omkring en redningsflåde.
Blive hejst op fra redningsflåden, som var det en rednings helikopter
Vi har sat plancher op for at illustrere hvad det går ud på. Det er et rigtigt godt kursus, tag
fat i Ingeborg og tilmeld jer, så må vi se at få stablet et hold på benene.
Måske er der interesse for afholdelse af kursus VHF og DSC vedr. radio ombord.
Derudover prøver vi igen at se på muligheder for en sejlerskole, der er måske et hold der
gerne vil stå for kurset, men har vi elever til dette? Vi skal i gang, en af de første opgaver
bliver at få samlet et undervisningshold, men også samtidig få skaffet elever til Sejlerskolen. Dansk Sejlunion har et ganske udmærket undervisningsmateriale.
Svendborg Kommune har i 2011 givet et tilbud til klubberne omkring idrætsforeninger og
fokus på de unge og alkohol, vi har ikke deltaget, det er ikke et problem vi har oplevet
hos os.
Vores ungdomsmedlemmer er stadig meget aktive og det er lykkedes at få vor optimistsejler Niclas Boserup at komme på landsholdet og sejle Nordisk Mesterskab her i 2011,
han er en sej fyr, men ikke en af de tunge drenge, så i det meget blæsende vejr, kom han
ikke på sejrsskamlen, men godt at vi er repræsenteret.
De nye indkøbte Feva joller i 2011 har også været brugt meget juniorsejler har deltaget
i Tormstævner samt junior og senior DM, dog ingen top placeringer.
Vi har også fået løst en meget gl. opgave, ja den starter helt tilbage i sidste del af 1980erne, og det er opsætning af en ny vandhane ved Optimisthavnen.
Vi har trods alt selv om det var en mindre forhindring for benene undgået større skader på kroppen. Tak til jer der sørgede for dette.
Jeg er ikke kommet nærmere ind på hvad der sker i de enkelte udvalg. Der er i det seneste
blad, givet referat af udvalgsformændene omkring de aktiviteter der er sket i udvalgene,
ved de afholdte årsmøder. Der kan stilles spørgsmål ikke alene til bestyrelsens beretning,
men også til årsberetninger fra udvalgene.
Vi har også FÆLLES aktiviteter hvor alle medlemmer kan deltage
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Startende med - Generalforsamlingen - Standerhejsningen - Pinseturen - Afriggerfester
Aktivitetsaftener fra udvalgene
Måske lykkedes det igen at arrangere Torskespisning.
En sejladsoplevelse som jeg vil nævne med større bevågenhed er Handicapsejlernes deltagelse i Breddestævne i Nivå det er bl.a. nævnt i et DS-Sejlerblad, godt gået, jeg ved
det er svært at skaffe hjælpere, men det lykkedes at arrangere turen.
I den sammenhæng vil jeg endnu engang høre om der er medlemmer som af og til har
lidt fritid til at hjælpe afdelingen, tag kontakt til Erling Justesen.
Joakim Larsen var med på denne tur og skrev i en mail bl.a. til Lars Løvschall
Kan lige fortælle at stævnet forløb over alt forventning og Thurø Sejlklub løb med 1. og
2. plads som sædvanlig. Det blæste 8-10 s/m og i stød op til 14 s/m, det giver bølger på en
lille meters penge. Du kan tro at Thurøsejlerne fik deres ilddåb, men de sejlede fantastisk
Det var et ganske godt billede af situationen.
trods det hårde vejr
Som I sikkert har hørt er det nu en nødvendighed at have en ren børneattest hvis voksne
skal være trænere i en klub, blanketterne har vi også indsendt og fået godkendt for året
2011 uden anmærkninger
Vi har også deltaget på møder arrangeret af Thurø Sportens venner udgangspunktet var
titlen - Hvad vil man med klubberne og ungdommen
Der er nu nedsat et udvalg/gruppe som vil se på hvorledes vi kan få aktiveret ikke alene
den lokale ungdom, men hele Thurøs befolkning omkring at være aktiv idrætsudøver.
Optimisterne har søgt om midler hos Thurø Sportens Venner men afventer svar.
En sejlads som vi har hørt om men aldrig får set på er:
Øhavet Rundt for mindre træbåde, den foregår som regel sidst i juli måned i 2011 den
27.7. med deltagelse af ca. 35 både. Vi er næsten alle væk fra bropladserne, til gengæld
får vore gæster ved broerne så den fornøjelse.
Bestyrelsen har stadig meget at se til lidt omkring 2012.
Vi har sendt ansøgning til Svendborg Kommune omkring skrænterne nedenfor Egely,
årenes slid har givet frostsprængninger i de anlagte stentrapper , og hvis det ikke var for
årstidens milde vejr kunne det have været værre. På den ene eller anden måde bør dette
laves i år.
Som nogen af jer har konstateret er de vestlige døre til toiletterne også i megen dårlig
stand. Sammen med havnehusets sydlige dør, har bestyrelsen ønsket at der her sker udskiftning til nyt materiel.
Broudvalget har haft diverse klubmedlemmer (seniorer) i gang med at vedligeholde vore
transportvogne til fremføring af diverse tøj m.v. til klubbens broliggere. Her arbejdes på
at etablere nye transportvogne, forventning er at få dækningen af udgiften ved reklame på
vognene.
Der skal også tages stilling til om ungdomsafdelingen fortsat vi gøre brug af 806-eren.
Kan den stadig være i brug til f.eks. Sejlerskole- Pigesejlads eller måske sælges.
Gennem 2011 har vi kort på bestyrelsesmøderne talt omkring evt. etablering af Internet
på broerne i 2012, der er delte meninger for imod, går fremtiden på det elektroniske
område så hurtigt ved mobil bredbånd, så det ikke bliver etableret, men det vil I høre nærmere om. - Som det er en stor del af jer bekendt, har vi på årsmøderne orienteret om planer for nye tiltag i klubben. - En gruppe med Christian Pedersen har overfor bestyrelsen
præsenteret 2 projekter med tiltag for klubben.
En dags kapsejlads med større både og etablering af 2 konkurrence både på vore arealer.
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Der arbejdes på dette, men der bliver ikke besluttet noget før medlemmerne er hørt. Et
mindre udvalg er etableret og der er fra bestyrelsens side accept på et fortsættelse af projektet.
Det jeg har orienteret her i beretningen kommer til dels til udtryk i budgettet for 2012,
som senere gennemgås af kassereren.
En af de større udfordringer under budgetbehandlingen for bestyrelsen har været, om der
skulle indkøbes joller også i 2012 til at fremme ungdomsarbejdet og fastholde og øge
antallet af de unge sejlere. Det er en investering som bestyrelsen tager på sig, hvor vi
ikke kan vide hvad der sker, men det er en satsning. Det kan også læses i juniorafdelingens årsberetning for 2011. Vi håber på opbakning fra generalforsamlingen.
Til slut vil jeg sige tak til hele bestyrelsen samt alle jer andre medlemmer,
for den gode indsats der er ydet af jer gemmen 2011, det betyder at vi
fortsat kan være en klub i fremdrift.
Ib Oldrup

Trine Svejstrup
I forbindelse med årsmødet 2010 i Optimistafdelingen var der ikke rigtigt nogen der ville
påtage sig at være optimistformand, men du blev overtalt til at tage en periode på 1 år,
dette gav du håndslag på.
Nu er din periode gået, med mange udfordringer, du har konstateret at det er et stort knoklearbejde at være formand, hvor alt falder tilbage på den person.
Jeg ved også at du har forsøgt ihærdigt at skubbe mange opgaver tilbage til de øvrige i
Optimistudvalget, men det er en svær opgave.
På trods af travlhed, fik du plads til at blive gift, og det må omkring dette tidspunkt sikkert have været meget stresset, med mange stævner og aktiviteter.
Den korte bestyrelses periode, tror jeg, trods alt har givet dig en god ballast fremadrettet,
så måske om nogle år, kommer du tilbage på en eller anden post, jeg håber ikke andet end
din tid i bestyrelsen har været udviklende, vi øvrige har haft god glæde af din holdning til
tingene.
Tak for din indsats.

Carin Nicolajsen
Du har været med i bestyrelsesarbejdet i lang tid, og da Janice ønskede at fratræde i 2010
skulle pigerne finde en ny formand, var du ikke rigtigt interesseret i udfordringen, men
ville godt tage handsken op for 1 år, så måtte tiden vise om der var tid til opgaven.
Det er enhver bestyrelses opgave at få formanden kørt ind og sørge for at hun bliver på
pladsen. Det er ikke lykkedes med dig, du ville kun forpligte dig i en sæson.
Selv om sæsonen er forløbet flot og opgaven løst, har du ikke lyst til at tage en ny sæson
som formand.
Jeg håber selv om det har været en stor opgave, at udfordringen har været givtig.
Du er jo fortsat sejlerpige blandt os.
Tak for din indsats og hjælp til klubben.
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Erling Steffensen
Vi kan ikke komme udenom at du efterhånden er en ældre herre, og trænger til afløsning
jvf. beretningen fra Bladudvalget 2011, skriver du til sidst
Taget fra Shakespeare: Han har gjort sin pligt, han kan gå.
Jeg erindrer, da jeg var et yngre og næsten nyt udvalgsmedlem, og skulle deltage i et
bestyrelsesmøde omkring et budget. På trods af at det var det flotteste efterårsvejr med
blå himmel, ville du gerne drøfte og diskutere udviklingen og ikke mindst tildeling af
klubbens midler til ungdommen. - Det blev et meget langt møde, dengang alt for langt
tid , men du vendte hele tiden tilbage omkring holdninger der var gældende omkring
1980-erne og fordeling af klubbens midler. - Senere på generalforsamlingerne erfarede
jeg, at du altid ville have debat omkring tallene i de enkelte årsresultater, og samtidig en
diskussion omkring det fremtidige budget.
Du tog aktivt del i klubben og vil gerne være med i dagsordenen og drøfte klubbens anliggende. - Denne drøftelse kom til at betyde, at vi herved kom til at se tingene i et bredere perspektiv, tingene havde flere nuancer.
De sidste par år har du dog lovet dig selv at være lidt mere i baggrunden, men kan du
slippe en god diskussion hvem ved.
I hvert fald har du hjulpet klubben og klubbens udvalg meget gennem årene. Kort sagt en
bred vifte af klubarbejde.
Her når du vil have afløsning bliver der måske mere tid til sejlads i den nye båd, hvis
det ikke var fordi, jeg ikke havde næsten presset dig til at skrive et par ord omkring klubben, men du får dog til sidst på året før det skal være færdigt.
Til forsamlingen kan jeg sige at Dansk Sejlunion fylder 100 år i 2013, og der laves en
samlet bog omkring hver eneste klub der er tilknyttet Dansk Sejlunion.
Du skal have tak for din indsats i bestyrelsesarbejdet gennem årene.

Erik Fürsterling
Som formand for juniorudvalget har du valgt at sige stop med dette arbejde for ungdommen, som til dels skyldes din manglende tilstedeværelse - på grund af din arbejdssituation
med langt til arbejdspladsen Det har ikke altid kunnet passes ind klubarbejdet , du har til tider været ked af den manglede arbejdsindsats for ungdomssejlerne
De gange det har været muligt har du deltaget i bestyrelsens møder og altid har du talt
varmt for de unge sejlere. Ikke mindst i forbindelse med indkøb af nye både.
Du overlader nu rorpinden til Bjerne, og jeg ved at I har et fortræffeligt samarbejde omkring udviklingen af de unge sejlere.
Tak for dit arbejde i de par år du har påtaget dig denne post,
og vi vil stadig se dig her omkring vor Havnearealer.
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Thurø Bageri
Struwestræde3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

Husk, - Husk, - Husk
Start på sommerens aktiviteter.
Vi har standerhejsning søndag den 22. april kl. 15:00
hvor vi gerne vil se alle klubbens medlemmer til
et par hyggelige timer med lidt til ganen.

Bestyrelsen
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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
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Tilmeldingsblanketten til Pigesejlads 2012
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fødselsdato/år. . . . . . . . .
Adr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bådskipper
Jeg vil gerne sejle Pigesejlads i år og jeg er Skipper på (bådens navn og type)
................................................................
Jeg har plads til . . . . . . . . gaster - foruden mig selv
Jeg har en aftale med følgende gaster: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gast
Jeg vil gerne gaste på (båd/ bådtype/-størrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeg har allerede aftale med (skipper/ båd)
.................................................................
Jeg er begynder . . . . Jeg har sejlet i . . . . år
Jeg er til kapsejlads: Ja . . . .

Nej . . . .

Ved ikke . . . .

Jeg forudser at være: Stabil . . . . noget fraværende . . . . meget fraværende . . . . .
Bemærkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilmelding senest 9. april på mail til dalbyegedal@gmail.com eller på vintermødet den
14. marts, der vil ligge blanketter til udfyldelse.

FORDELINGSMØDE ONSDAG DEN 25. APRIL KL. 19:00 i Egely
Denne aften vil fordelingen på bådene blive bekendtgjort. Programmet vil blive gennemgået, og besætningslister udleveres for sæsonen 2012.
Håber så mange som muligt vil komme og hilse på hinanden, og lige finde sammen med
dem man skal sejle sammen med.
Vi gir` en kop kaffe/the og en bolle.
Vi vil gerne opfordre alle der har oppustelige veste til at tage dem med.
Carl Nielsen vil denne aften være behjælpelig med at efterse/ checke, fortælle og vise
hvordan man sikrer sig at ens vest er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
PS: Hold øje med www.thuroesejlklub.dk/pigesejlads
Der kan du ligeledes tilknytte dig NYHEDSBREVET
Vi I bestyrelsen glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen
Vel mødt
Mette H., Pia Helle, Mette C, Margit H., Hanne M. og Marianne E.
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Kender du situationen?
Skal jeg gå af vejen eller presse? Kom ned til vores
2 regelaftner i marts og hør eksperterne Martin Staal
og Ditte Juul fortælle om forståelse af reglerne og
hvordan de kan anvendes taktisk.

12. marts gennemgår Martin reglerne
26. marts fortæller Ditte om hvordan
reglerne anvendes taktisk.
Som mange sikkert har erfaret har reglerne ændret
sig siden Elvstrøm vandt sin 1. guldmedalje i 1948.
Derfor er det vigtigt at følge med uanset det niveau
man sejler på. Det gør rent faktisk sejladsen sjovere.
Tag gerne dine gaster med
Også sejlere der deltager i TSK sejladser fra andre
klubber er velkomne.
Tilmeld dig på hjemmesiden i aktivitetskalenderen.

Coinoffer 20 kr./gang
Tilmelding er nødvendig, da der kun er ca.
50 - 60 pladser.
Det skulle nødigt ende sådan her

Datoen er sat til d. 17. marts kl. 18:00
Der vil være alt hvad hjertet kan begære af
tilbehør til denne dejlige spise.
Prisen er: 150,- kr. pr. person.
Der kan købes snaps/øl og vin til sædvanlige billige TSK priser
Tilmelding senest d. 10. marts 2012 til
Ingeborg & Bent Tlf. 62207160 eller 20421860/ 25449642
Inna & Carsten Tlf.: 62222672 eller 40404664

På havnen i Svendborg
Tlf. 63 22 50 48, marineshop@p-s.dk - Hudes Plads 1, 5700 Svendborg

P & S M ARI N E SH OP
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Skonnerten BONAVISTA
søsættes pinselørdag
den 26. maj 2012 kl. 11.00 fra
Eriksens Plads, Marstal Havn.

Billedet er fra Marstal Maritim Museum

Vi har derfor besluttet at pinseturen 2012 skal gå til Marstal. Vi har haft kig på
en anden destination, men har fået en del henvendelser fra medlemmer, der har
gjort opmærksom på at de ville til Marstal i pinsen så hvis vi ville have nogen
..
med på pinseturen så skulle den gå til Marstal og derefter
Træskibs Sammenslutningen afholder Pinseregatta i Marstal, så der bliver en del
trængsel vi vil derfor gerne have tilmeldingerne til vores pinsetur så hurtigt
som muligt.
Du kan allerede nu tilmelde dig på: pinsetur2012@c.dk eller 20 48 58 75.
Thurø, Lotte og Rosalina

Som sædvanlig blev den årlige bowlingkonkurrence en stor succes

20

Thurø Sejlklub

Vintermøde for pigesejlerne
Foredrag om Danmark Ekspeditionen 2008
i kølvandet på århundredets ekspedition

Vi holder vintermøde onsdag d. 14. marts kl. 19: i Egely
Laura Lynge vil fortælle om og vise billeder fra sin færd til Nordøstgrønland. Laura var
bådsmand på bramsejlsskonnerten Activ da skibet, i anledning af Danmark Ekspeditionens 100 års jubilæum, vovede sig ud på rejsen som ingen havde gjort med træskib siden.
Laura har udover dette togt sejlet mange forskellige skibe som matros, og hun læser nu
til skibsfører på Marstal Navigationsskole. Hun ejer selv en stor træbåd, og hun har bl.a.
også sejlet til Irland i et åbent gammelt vikingeskib i dårligt vejr.
Efter Laura`s fortælling er der tid til hygge med ost og vin.
Håber på stort fremmøde. Vel mødt.

Pigeudvalget

For de som ikke hurtigt nok kunne komme i vandet, var der lidt hjælp 6. januar

Thurø Sejlklub
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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

Skal båden op eller i vandet
KDC Kraner - v/ Klaus Deleuran
Smedestræde 2
5771 Stenstrup
Både - og Maskintransport
Tlf. 62 26 26 10 / 25 68 66 21

Har du lyst til at blive undervist på SEJLERSKOLE ?
Sejlerskole, har nu været drøftet i et par år, og vi vil etableret
et undervisningsteam fra 2012, men det kræver at vi har nogle
elever i sejlerskolen.
Har du lyst til at gå på sejlerskole i 2012 kontakt venligst vor
sekretær Steen Andersen.
vandan@thuromail.dk
Tlf. 62 20 75 01
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Søsætning lørdag d. 14. april
Vi starter som sædvanlig kl. 8:00 så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente. Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi
alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne
frem.
Alle master skal være ude af masteskuret senest lørdag eftermiddag
den 21. april så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen! Det
er her vigtigt at du kommer og holder øje med at der stadig er navn
på din mast.

Til efteråret vil optagningen blive den 15. oktober.

Joller på pladsen
Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller og både der står på
pladsen. Derfor skal alle der kommer med joller og både som skal stå på pladsen
henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på pladsen.
havnen@thuroesejlklub.dk Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen på
pladsen forudsat at vi ved hvem det er og at der er plads.

Broerne
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette arbejde vil foregå i den sidste weekend i marts,
hvor vi håber det er tørt og fint forårsvejr.
I år vil der være standerhejsning søndag den 22. april.
Så håber vi der er mange der har fået master i, så der kan
blive flaget over top på mange både.

Broudvalget

Fra søsætningen 2011

6. januar 2012
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Inna Krat
Kære Inna i dag har du valg at gå fra borde med bestyrelsesarbejde, som har bragt dig
langt omkring, din grundbase har været som bestyrelsesmedlem i AKTIVITETSUDVALGET, hvor du i udvalget endda har været formand gennem nogle år. Gennem den periode
har du oplevet mandehørmen og det pres som kvinder oplever, når mænd tror de klarer
det bedre.
Du har kunnet køre med Carsten når han skulle til aftenkapsejlads om mandagen ned til
Gambøt, jeg ved ikke hvad der skete, om det var Keld som ønskede en stabil quinde til at
styre bogholderiet på Kelds start og måltagningsbåd, eller dit ønske om at påtage dig et
arbejde for Thurø Sejlklub.
Bladudvalget har du også været med i, i det mindre udvalg har du holdt de andre bestyrelsesmedlemmer til fadet for at få alt materiale fra udvalgene så endnu et blad kunne udkomme i rette tid.
I dit aktive arbejde for Thurø Sejlklub og sejlsporten, påtog du dig også et par år, med
bestyrelsesarbejde i Dansk Sejlunion Fynskredsen som kasserer, denne post har du nu
overladt til mig.
I bestyrelsen har vi også haft gavn af dig som en god sekretær og deltager i diskussioner
omkring klubbens ve og vel og fremtiden for medlemmerne.
Jeg ved, at du nu ønsker at have mere tid til at sejle og det vil forhåbentlig bringe dig omkring på de nære kontinenter.
Når du nu trækker dig tilbage til lidt mindre arbejde for klubben, kommer det selvfølgelig
på tale hvad du så skal lave, men du siger ikke helt farvel, Aktivitetsudvalget kan stadig
trække på dig, og Bladet har du lovet ikke helt at sige farvel til, her og nu, og hvis det
ikke er nok, står Seniorgruppen parat med deltagelse også her.
Jeg ved at du brænder for Thurø Sejlklub og tak for din indsats.
Samtidig har vi indstillet dig til

Årets modtager af Deapokalen
Hvert år påskønner vi
den indsats som der
ydes af medlemmerne i
Thurø Sejlklub, ved at
finde en kandidat til at
få Dea-pokalen.
Du har været i Kandidatur til denne længe,
men som du også selv
ved uddeles denne pokal ikke til bestyrelsesmedlemmer, derfor er
anledningen til at give
dig den i år
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Klargøring af Klubbens Solinger og 806èr.
Sæt kryds i kalenderen weekenden d. 16-17 marts, eller/og d. 24. -25. marts.
Så er der forår i luften, og vi kan se frem til at få bådene i vandet lørdag d. 14 april.
Men først skal de jo klargøres med rengøring, polering, båndmaling, reparationer mm.
så kære Mandagskapsejler, Pigesejler, Fleetsejler og andre der bruger klubbens både, se
frem til en hyggelig dag/ weekend, hvor vi som de tidligere år, bruger noget knofedt til
at forårsklargør bådene til den kommende sæson.
Vi er nødt til at starte lidt tidligt i år, da det er Påske i weekenderne inden søætningen, og
der er måske mange der på ferie og ikke har mulighed for deltage i forårsklargøringen.
Vi må arbejde os til varmen.
Vel mødt Jørgen Holme

Solingudvalgsmøde
Vi holder et ekstra Solingudvalgsmøde mandag d.12 marts i Egely kl. 18:15, inden regelaften med Martin Stål. Vi skal have planlagt forårsklargøring af Solinger / 806 .
Solingudvalgsmøde mandag. d. 26 marts . Vi mødes kl. 18:00 i Egely, inden regelaften
med Ditte Juul. Vi skal have fordelt arbejdsopgaver i den kommende sæson, samt aftalt
det sidste inden søsætning.
Vi ses Jørgen Holme

Har du noget du gerne vil af med eller noget der bare
ligger og fylder op! Er der måske nogen der lige netop
står og mangler det.
Det er gratis at annoncere i Skibskisten
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En lille hilsen fra et nyt pigesejlermedlem
Pga. arbejde var jeg ikke med til fordelingsmødet den 27.4.2011, men forinden havde jeg
aftalt med min søster Marianne Egedal, at jeg gerne ville være gast i deres båd.
Den 4. maj var således min 1. aften som pigesejler. Vejret var perfekt og Svendborgsund
var gudesmuk og tog sig fantastisk ud i forårets lys og farver. Jeg var helt høj efter første
klubaften med pigesejlerne. Jeg husker det tydeligt det var sådan en lykkerus næsten
den man kender efter at have født et barn NÆSTEN.
Jeg ville fortælle hele verden, hvilken fantastisk oplevelse, som det havde været for mig i
min nye klub: Thurø Sejlklub og derfor kunne mine Facebookvenner læse følgende i
min status: At sejle er en lise for sjælen . Selvom jeg var (og stadig er) fuldstændig grøn,
hvad sejlads angår og dårligt kender forskel på styrbord og bagbord, så kunne ingen tage
1.gangsoplevelsen fra mig.
Jeg har altid været tiltrukket af havet der på én gang både virker beroligende og skræmmende. Efter utallige opfordringer fra min søster fik jeg således startet op på sejlsporten..
Jeg fandt hurtigt ud af, hvor mange ting, der skal læres før man kan kalde sig en velbefaren sømand. Hold da op . jeg håber, at jeg når bare lidt af det, som alle de andre sejlerpiger kan i søvne, fordi de er kommet i klubben igennem mange, mange år. Nogle af teoriseancerne var da også fuldstændig sort snak, når først, der blev undervist i spilerteori,
vigeregler, kurslægning o.s.v o.s.v. Jeg er godt klar over, at teori skal foregå på forskellige niveauer for at alle føler, at de får noget ud af at komme til disse møder og være en del
af en klub, men som nyt medlem, er det ikke nok at holde tungen lige i munden. Da jeg
heller ikke har nogen sejlererfaring , så fik man nogle gange følelsen af, at der var meget laaaaaaaaaaaang vej. Nu er jeg jo ikke kendt for at holde mig tilbage, så min nysgerrighed og videbegærlighed fik mig jo til at stille rigtig mange dumme spørgsmål og de
søde besætningsmedlemmer på 804 bar heldigvis over med mig og var gode til at svare på
alle mine spørgsmål. Learning by doing virker på mig, så jeg skal nok bare klø på nogle flere år endnu, før jeg bliver så overskudsagtig, at jeg også fanger, når der er marsvin i
farvandet
806 er en klubbåd, som har været min besætnings båd de sidste par år. Det er en dejlig
båd, men bærer lidt præg af, at det er en klubbåd med forskellige brugere/besætninger.
Når man er ny og måske lidt utryg ved, at man skal til at begi sig ud på havet, er det rart,
at vide, at der er forskellige tekniske hjælpemidler ombord, der kan tages i anvendelse.
Men alt for mange gange oplevede, jeg, at tingene ikke virkede. De sidste 3 klubaftener
kunne vi slet ikke få tændt motoren!!! Så er det man sætter pris på en rutineret besætning,
der alligevel får en ud på havet og sikkert i havn igen. .
Jeg har i hele min barndom og ungdom levet og åndet for håndbold og sætter pris på det
fællesskab der er indenfor klublivet. Jeg kan tydeligt mærke, at det fællesskab også eksisterer hos pigesejlerne. Det er dejligt at opleve den gode stemning der er, når vi efter
sejladsen har fællesspisninger. Der bliver snakket og grinet til den store guldmedalje og
der bliver moppet sødt og kært, når nogle har sejlet alternativt . Så mærker man fællesskabsånden blandt pigesejlerne Vi havde en dejlig aften, da vi holdt afriggerfest for pigesejlerne. Det var så sjovt at høre piger, der grinte og fjantede og som tog imod alle udfordringerne, der var undervejs.
Tak til vores meget kompetente dommerpanel, som var 100 % på. På festudvalgets vegne,
vil jeg gerne takke for alle de positive tilkendegivelser, som vi har fået efterfølgende.
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Jeg glæder mig allerede meget til min næste sæson til at se jer alle og til at gense smukke Thurø og Svendborgsund.
Hip o høj og splitte mine brandsejl ..

Lisbeth Olsson
Tak for dit indlæg, bladet

Fra vor udsendte reporter har vi modtaget følgende:

På trods af mørke, blæst og kulde
Samledes 32 uforfærdede medlemmer af Thurø Sejlklub torsdag den 16 februar, til klubbens årlige bowlingmesterskab.
Som noget nyt havde, man skiftet præmier. Idet arrangørerne var blevet udsat for et massivt pres fra flere truende, og ophidsede kvindelige medlemmer, som meget kraftigt gav
udtryk for at Korvetsnapsen (som de foregående år var valgt på grund af flaskernes maritime etiket), smagte ad H til.
Dette førte til at snapsen blev udskiftet med to flasker god rødvin. Den eneste klage herover kom fra indkøberen, som nu skulle transportere ikke otte; men seksten flasker. Ifølge indkøberen lider denne stadig efter transporten, og må måske under kiropraktorbehandling.
Men som han siger: - Hvad gør man ikke for at gøre skønne quinder tilpas.
Et andet nyt tiltag var at man nu havde inddelt holdene i rene kvinde og mandehold. For
god ordens skyld skal nævnes at dette ikke var et resultat af trusler af nogen art, men udelukkende på grund af arrangørernes umådelige visdom.
Da der ikke er indløbet nogen klager herover, må man formode at denne ordning vil være
gældende fremover.
Sluttelig er kun at tilføje, at spillet blev afviklet med megen latter og larm, og at man
derefter gik til de tilstødende lokaler, for at styrke sig med alskens lækkerier.
Præmierne blev uddelt, de glade vindere blev
hyldet med applaus, og snakken gik så det
var lige før taget løftede sig.
Arrangørerne benyttede lejligheden til at
spørge forsamlingen, om man mente at man
også næste år skulle afvikle bowlingmesterskab. Et massivt flertal gav udtryk herfor,
og man må formode at såfremt arrangørerne
er i live næste år vil løjerne gentage sig.
es.
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Kapsejladssæsonen 2012 står for døren
Så er det nu. Tiden er inde til at få tilmeldt dit skib til aftenkapsejladserne.
Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal.
OBS!!
Hvis en Sejlads aflyses f.eks. pga. vejret, så vil det blive oplyst på hjemmesiden under
resultatlister ud for den sejlads, det drejer sig om, senest kl. 17:30 den pågældende dag.
Lør. den 28. april prøver vi noget nyt og sejler et antal OP/NED baner på Lunkebugten.
Lørdag den 22. september, sejles der en distance-sejlads til Dageløkke.
Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00.
Tidsbegrænsning: Sejladsen afsluttes senest kl. 17:00
Afslutning med præmieuddeling sker mandag den 24. september kl. 19:30 i Egely.
Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr. og skal være overført til
Svendborg Sparekasse regnr. 0813 kontonr. 8130467300 senest den 22. april.
Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.
For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr.
Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor
havnehuset.

Sejladsdatoer:
Forår: 28/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 - 21/5 - 4/6 - 11/6 - 18/6 - 25/6
Sommerferie i juli.
Efterår: 6/8 - 13/8 - 20/8 - 27/8 - 3/9 - 10/9 - 17/9 - 22/9
17 sejladser, hvoraf 2 ikke medregnes. Dvs. 11,75 kr. pr. sejlads.
OP/NED - bane
den 28/4. (sejles på Lunkebugten)
Distancesejlads:
den 22/9. (se distancebane)
Aftenkapsejladsbanen:
Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. (Se baneskitse)
Mærke 1 - udlagt mellem Fredskov og Revet. (10 41 80 Ø - 55 1 75 N)
Mærke 2 - Revbøjen (sydmærke).
Mærke 3 - Stenodden (østmærke).
Mærke 4 - udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). (10 40 00 Ø - 55 00 70 N)
Det grønne mærke ved Grønneodde:
Ud - skal altid holdes om bagbord.
Hjem - skal altid holdes om styrbord.
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Østmærket på Middelgrund:
Ud
- hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord.
- hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.
Hjem
- hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord.
- hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord.
Dommerstade:
Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start vil banen
blive angivet med tallene 1 - 2 - 3 - 4, således at mærkerne rundes i samme rækkefølge
som tallene er anbragt - regnet fra oven og ned.
Start- og mållinie:
Mellem dampskibsbroen og dommerbåden. I særlige tilfælde kan måltagning finde sted
ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag S sættes.
Starterne:
1. start kl. 19:00, 2. start kl. 19:05, 3. start kl. 19:10, osv.
Fra 1. september går 1. start kl. 18:30 - 2. start kl. 18:35 - 3. start kl. 18:40 - osv.
Startprocedure:
Banesignal (rød / grøn flag) sættes inden startproceduren går i gang.
Kl. 18.55 1 lydsignal og talstander 1 ( en) sættes
Kl. 18.56 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 18.59 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.00 1. Start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes
Kl. 19.01 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 19.04 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.05 2. Start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes osv.
Bemærk endvidere:
Fra 5 minutter før 1. Start og til sidste start er afsluttet må startlinien ikke passeres fra
banesiden. Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte
startmærke, når man kommer fra banesiden.
Dette gælder ikke ved omstart i forbindelse med for tidlig start.
Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både.
Tyvstart:
Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende båd(e) skal omstarte. Undlades omstart
tillægges 10 min. sejltid.
Løbsinddeling:
Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 17 og på klubbens hjemmeside.
Omstart:
I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes.
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten affyres 1 skud og 1. lighedsstander nedhales og talstander for starten hejses.
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.
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Tidsbegrænsning:
Sejladsen afsluttes senest kl. 21:30. (Efter 1/9 kl. 21.00).
Dommer:
Jobbet går på skift mellem de deltagende både.
Dommerliste ophænges i havnehuset
og på klubbens hjemmeside. Pointberegning:
1. plads = 1 point
2. plads = 2 point
3. plads = 3 point - osv.
En udgået båd får point svarende til
antal startende både + 1.
En båd der ikke starter får point svarende til antal startende både + 2.
OP/NED- og Distancebanesejladserne
(28. april og 22. September)
Der bliver et kort skippermøde kl. 9:00
og første start kl. 10:00.

Baneskitse aftenkapsejlads

Baneskitsedistance
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

