
 
1 Thurø Sejlklub 

 

Thurø Sejlklub   

Nr. 3 maj/ juni 2012 

Standerhejsning i Gambøt 



2 Thurø Sejlklub 

Støberi

 

Containerudlejning Boligudlejning 

ORKILD- SOLAR 
Din solcelle leverandør

 

TLF. 62 22 02 84  -  WWW.OERKILD.COM 

 

http://WWW.OERKILD.COM


 
3 Thurø Sejlklub 

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 

Udvalg 

    

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 

Thurø 20 48 58 75  

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 

     
Thurø Sejlklub Egely         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg  

Tlf. 62 20 56 53 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

     

   .   

       

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

Maj              2. Første pigesejlads     

7. Første aftensejlads.   

16. Deadline pinseturen, omtale side 10   

25. 28. Pinsetur til Marstal m.m.       

Juni  22. Klub Grillaften i Gambøt kl. 18:00        

    

Juli    God sommer  

August  18.- 19. Øhavet Rundt tilmeldingsfrist 12 

aug.  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  24. juni

 

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   

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden    
       og få Gambøt Posten sendt via 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 - fra Standerhejsningen den 23. april 2012 
Velkommen her til alle vore medlemmer såvel store som små, yng-
re og ældre. 
Vi tager nu igen fat på en sejlsæsonen der forhåbentlig giver et lidt 
bedre vejr end i sæsonen 2011.  De fleste både er efterhånden ved at 
finde plads mellem pælene, fra deres vinterhi enten her fra pladsen eller andet steds i nær-
heden. 
Inden sæsonen her er startet - lidt nyt om klubben. 
Kranen er repareret og er allerede taget i brug, husk alle jer der vil benytte kranen for at få 
mast på båden, at det maksimale træk er 300 kilo. 
Vi har  fået 2 nye døre i den vestlige side af havnehuset hvor der er toiletter samt den syd-
lige dør i havnehuset er udskiftet. 
Der arbejdes stadig på at vi får 3 nye transportvogne i år, sponsoreret af Marine- Shop-
pen , samt vor tømrer Martin Strandberg, den sidste er det stadig muligt af sponsorere,  
hold jer ikke tilbage. 
Optimisterne har fået midler fra Thurø Sportens Venner og her indkøbes overlevelses-
dragter og her indgår også et sponsorat fra Marine-Shoppen. 
Der er ikke kommet yderligere sponsorater ned i turbanen, så det er med de nuværende 
både og grej,  vi sejler med i 2012. 
Seniorgruppens medlemmer har også været i sving og har ryddet op mv. så vi kunne være 
klar til i dag. 
Alle udvalg har i øvrigt - ligeledes haft heftig aktivitet her den sidste forårsmåned og er 
klar til sæsonen, med aftenkapsejladserne  mandag og onsdag, og ungdommen både opti-
mister og junior tirsdag og torsdag, samt solingafdelingens aktiviteter på udvalgte dage i 
sommerens løb, og ikke at forglemme Handicapsejlads. 
Et af de større arbejder der står for i år, er endnu engang at få malet vor Havnehus , en 
prøve kan besigtiges på den østlige side af Havnehuset.  Vi skal  ligeledes have givet Ege-
ly noget maling. Har du lyst til at deltage, henvend dig til Husudvalget. 
Som I har kunnet læse af dagspressen er det sunkne vrag nu fjernet i denne uge, så nu er 
der større mulighed for ankring. 
Med den positive indstilling og hjælp der ydes fra alle jer medlemmer,  kan vi  glæde os  
igen i sæsonen 2012 med trivsel omkring Thurøbund. 
Til slut vil jeg på alles vegne sige tak til Husudvalget for arrangementet i dag, og lade 
standeren gå til tops med forhåbning om en god sæson, og herefter 3 hurraer for Thurø 
Sejlklub. 
Disse ord blev sagt til Standerhejsningen, men det ville være glædeligt om ALLE de yng-
re medlemmer (dem som ikke er pensionister m.v.) også kunne afsætte et par timer, for at 
vi alle kan ønske hinanden en god sejlersæson. 
Vi sejler uanset vejret næsten, en god start på sommeren  
ønskes her  fra  bestyrelsen.       

Ib Oldrup.   
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OBS. OBS. 
Klubgrillaften 

Fredag d. 22. juni  

Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grillaften fredag d. 
22. juni. Grillene er klar kl. 18. I skal bare selv medbringe kød 

 

tilbehør og 
drikkevarer. Hvis nogen har et musikinstrument, så tag det med. Vi laver nogle 
sangblade. Vi håber meget, at se et bredt udsnit af klubbens medlemmer denne 
aften. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op med madkurv og godt humør.         

     På vegne af broudvalget.         
    Just, Harry og Kim 

Lån en Klubbåd til at sejle Mandagskapsejlads til sæsonen 2012.  

Har du lyst til at sejle Soling eller 806èr til Mandagskapsejlads?  

Alle 4 solinger er nu afsat for mandagskap i sæsonen 2012, også 806'eren er 
optaget!!!  

Hvis du går med en drøm om at plane af sted på Lunkebugten i en Soling, eller 
har lyst til at prøve kræfter med de andre 806ére til mandagskapsejlads, så har du 
muligheden for at låne en klubbåd.  

Det koster 1500,00 kr. at låne en Soling og 2000,00 kr. at låne 806éren for en 
sæson. 
Hvis du ønsker at låne en klubbåd, til mandagskapsejlads så kontakt Jørgen Hol-
me tlf. 62207670.  

Du har også mulighed for at tegne et årskort til en klubbåd. Det koster 500,00 kr. 
for en sæson, hvor du kan bruge båden, når den ikke bliver brugt i klubregi. Der 
er også mulighed for at låne en båd en weekend. Hvis du vil vide mere så kontakt        

Jørgen Holme.    
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Fra Broudvalget

  

Vor mastekran er nu blevet ændret i mekanikken, så den ikke slår fra i relæet i tide og 

især i utide. Der er nu indsat en vejecelle, som måler direkte på hvor meget belastning 

der er på kranen. Den slår fra ved en belastning på 300 kg. Og skal så aflastes med 20-30 

kg for at den igen kan køre op. Det ser ud til at virke rigtig godt.  

Fælles søsætningen fra pladsen ved Gambøt gik fint. Måske tog søsætning af solinger lidt 

længere tid end vi lige havde regnet med, så mange kom lidt senere i vandet end de ple-

jer, måske lige undtagen 806ren som var udlånt fra lørdag og meget gerne ville ud og 

sejle hurtigt. Dette medført måske lidt snak og knurren rundt under bådene. Og nogen 

forsøgte også at bestikke mig til tidlig søsætning, men der var ikke flere det lykkedes for. 

Begrundelse og naturalier var ikke tilstrækkelig.  

Nu skal de sidste master lige op på højkant så er vi vist klar til en ny god sejlsæson.  

Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald.  
Det er ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel.         

Broudvalget   
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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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Thurø Bageri 
Struwestræde3 
Tlf. 62 20 50 43  

Din lokale håndværksbager 
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Spar tid og penge gør som 350.000 
af vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg   62 21 52 

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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Pinseturen 2012  

Der var den 25. april tilmeldt 29 både til årets pinsetur. 
Program, deltagerliste opgaver m.m. udleveres i havnehuset torsdag den 24. maj 
mellem kl. 16 og 18. (Lotte + Rosalina). 
Prisen bliver kr. 150,- pr. båd + havnepenge + kr. 150,- pr. voksen til betaling af 
festmiddagen (Buffet).    

Alle bidrag til underholdning vil være velkomne. 
Vi vil gerne have en tilbagemelding om hvor mange der ønsker at deltage til 
festmiddagen lørdag aften, og ved samme lejlighed have oplyst en e-mail adres-
se, et mobil- eller telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med jer inden turen. 
For at vi skal kunne lave de sidste aftaler om mad, havneplads, borde og stole 
m.m. er vi nødt til at sætte en deadline for tilmelding til turen.     

Deadline er 16.maj 2012.         
Lotte, Rosalina og Thurø 

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 

Henrik Andersen 
Christina Flyger 

Jonas Flyger 
Sille Flyger 

Henning Rask 
Michael Guldmann 

Mogens Riis Laubjerg 

Helen Schapiro Egedesø 
Rasmus Schapiro Egedesø 

Julie Schapiro Egedesø 
Andreas Danielsen 

Tanja Danielsen 
Samuel Blum Danielsen 
Lucas Blum Danielsen  

    

Gast søges! 
Vi mangler en gast til 806'eren til mandags sejladsen. Det er Henrik Andersen 
og Jan Crone Foster der har 806'eren om mandagen, og interesserede må gerne 
kontakte undertegnede.  

Jan Crone Foster   
Sundbrovej 32   
5700 Svendborg   
Tlf: +45 28729752 
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Vintermøde for Pigesejlerne   

Den 14. marts samledes ca. 30 pigesejlere 
i Egely til årets vintermøde. Laura Lynge 
kom og holdt foredrag og viste billeder 
fra "Danmark-Ekspeditionen 2008", der 
blev kaldt: I kølvandet på århundredets 
ekspedition . 

Laura var 
bådsmand 
på bram-
sejlsskonnerten Activ da skibet, i anledning af 
Danmark Ekspeditionens 100 års jubilæum, 
vovede sig ud på rejsen til Nordøstgrønland, 
som ingen havde gjort med træskib siden 
1908.   

Laura er en sej og dygtig sømand, der udover 
dette togt har sejlet mange forskellige skibe 

som matros, og nu læser 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. Hun var også en dygtig fortæller og 
viste nogle flotte billeder.  

I pausen af Laura`s fortælling var der (som altid hos Pigesejlerne) tid til 
hygge med ost og vin. Der fik vi også lejlighed til at hilse på hinanden og 
snakke om, hvad vinteren 
er gået med, samt forvent-
ninger til den kommende 
sejlsæson.    

    Hilsen   
Pigesejlerudvalget   
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Pigesejlerne i Thurø sejlklub Program 2012   

Vi starter kl.18.30 på pladsen ved havnehuset- Husk at meddele skipper 
hvis du er forhindret.   

25/4  Fordelingsmøde  

2/5  På Lunkebugten 

 

kend båd og besætning - Startprocedurer ved Pia Helle  

9/5  Kapsejlads/ Sejltrim  -  Knob  Fællesspisning- tag selv bord  

16/5  Kapsejlads/Fortøjning af båd  - Spilerteori v. Jørgen Holme  

23/5  Spilertræning/ Spilet forsejl  - Jørgen Holme m.fl. på bådene  

30/5  Kapsejlads/sejle efter kompas  - Vigeregler m.v.  

6/6  Byt besætning  

13/6  Mand over bord (husk håndklæde) Proceduren gennemgåes før vi går på  

vandet  

20/6  Kapsejlads /Havnemanøvre - Tilmelding til salg af bøffer og salat d.17.8.  

27/6  Turen går til Stenodden med opgavesejlads - Grill og hygge    

SOMMERFERIE  

8/8  Kapsejlads/en tur i Svendborg Sund  Orientering om hyæneræs         

Fællesspisning 

 

tag selv bord  

15/8  SKATTEJAGT  

17/8  Salg af bøffer og salat  

22/8  Henrik Meyer kursus. Bådene skal være rigget og klar til kl.17.30   

Deltagerbetaling kr.30.00  

29/8  Handicapsejlads    

SEPTEMBER MÅNED STARTER VI KL.18.00  

5/9  Kapsejlads      Fællesspisning-tag selv bord  

8/9  Hyæneræs  

12/9  Slalomsejlads     Orientering om natsejlads  

19/9  Kapsejlads Lys i Svendborg Sund  

26/9  Natsejlads (aftales på hver båd-ingen fælles opstart)  

5/10  ÅRSMØDE KL.18.30 Arrangører: - Alle solingerne 
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Torskespisning d. 17 marts  

Vi var omkring 40 glade men-
nesker, der spiste torsk på 
Ærøsk maner og senere en rig-
tig lækker dessert. 
Hans Henrik Nimb var mester-
kokken og Ingeborg havde 
sørget for de smukt pyntede 
borde. 

Tak til de der gjorde arbejdet, så vi bare kunne nyde denne aften i godt 
selskab.               Inna Krat  

Skriv dernæst din  
mail adresse her 

Hak dine ønskede 
nyhedsbreve af her 

Tilmeld 

Klik til sidst her 

Klik først her 

Afmeld 



Vi har nu været i gang 
siden 10. april med de 
øvede sejlere. Vi har 
været begunstiget af at 
fornuftig vejr i april har 
været rigtig godt. 
Tirsdag d. 17. juni holdt 
vi arbejdsdag med et 
pænt fremmøde af foræl-
dre. Vi fik klargjort jol-
ler som var i stykker. 

14 Thurø Sejlklub 

Nyt fra junior og optimistafdelingen 

I uge 27 afholder 
Thurø Sejlklub som-
mersejl, som er en 
uges sejlads, sjov og 
hygge på vandet. 
Vores træner Martin 
Hansen er tovholder 
på denne aktivitet. 
Den 6.

 

8. august 
er der Sommer-
camp, her sejles der 
rundt til øerne og 
der overnattes forskellige steder. Vores Træner Jesper Andersen står for 
denne aktivitet.  
Vi glæder os til en dejlig sæson med mange gode oplevelser på vandet.      

Sejlerhilsen fra Mette      
Optimistformand 
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Flora's første tur i 2012

 

Lørdag den 14. april startede vi på den 
første tur i 2012. Solen skinnede, og der 
var meget lidt vind, så det gik for motor 
ind igennem Svendborg Sund. 
Da vi kom ind til Svendborg havn blev vi 
modtaget af Kongeskibet, hvilket vi dog 
ikke havde ventet. Men flot er det nu, det 
gamle skib. 
Vi sejlede til Fjellebroen, og nød stilhe-
den i havnen. 
Søndag sejlede vi til Faaborg, hvor vi lige 
nåede at købe røgede rejer inden de luk-
kede. Uhm.. det smager godt....... 

Mandag fortsatte vi til Ærøskøbing i 
rigtig flot solskin og fin luft fra syd-
vest. 
I Ærøskøbing oplevede vi det mærke-
lige fænomen, at alle torsk i Øhavet 
(ikke Ærøboere) åbenbart havde fun-
det sammen i den gamle havn. Der var 
store stimer af velvoksne torsk, som 
kredsede rundt i havnebassinet. 
De store mængder torsk havde lokket 
alverdens lystfiskere til, så der var en 
masse at se på. 
Tirsdag blev til en overligger dag, 
hvor vi nød at gå ture og se, hvordan 

de virkelig har gjort sig umage med at klargøre og forny en hel masse i lystbådehavnen. 
Det er blevet rigtig flot. 
Onsdag sejlede vi videre til Marstal, idet vi havde en aftale med Kalechemageren Jon 
Møller  torsdag. 
Vi skulle have vores nye udestue le-
veret og monteret. 
Vi var meget spændte, men det hele 
passede, og så blev det til både af-
tensmad, morgenmad og frokost i 
vores nye hus, inden vi afsejlede fra 
Marstal igen, og vendte hjem til 
Thurø fredag den 20. april.   

Med sejlerhilsen  

Flora 
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Sejlerskole  

Der arbejdes på at etablere en sejlerskole i TSK regi. 
Sejlerskolen henvender sig til personer over 18 år, der ønsker at lære at sejle og 
manøvrere en sejlbåd. 
Man behøver ingen forkundskaber for at kunne begynde på kurset. Sejlerskolen 
er også for sejlere med lidt erfaring, der ønsker at få noget mere rutine og sikker-
hed i at håndtere en sejlbåd under alle forhold og i alle situationer. Kurset stræk-
ker sig over to sæsoner, består af såvel teoretisk som praktisk undervisning og 
afsluttes med duelighedsbevis. 
For at kunne erhverve det endelige duelighedsbevis skal man foruden de prakti-
ske prøver bestå en teoretisk prøve i navigation. Dette klares om vinteren mellem 
1. og 2. år, hvor der  i TSK`s lokaler undervises i navigation. Efter 2 sæsoner vil 
man kunne erhverve det endelige duelighedsbevis. 
Undervisningen følger Dansk Sejlunions materiale.  

Undervisningen omfatter: 
Sejlerudtryk. - Afgang fra anløb af havn, pæl eller bro. 
Sejlads under forskellige vejrforhold. - Vendinger, over stag og kovending. 
Redningsøvelser. - Trimning af sejl. - Ankring. - Fortøjning. - Kompassejlads. 
Natsejlads. - Elementære søfartsregler. - Grundlæggende navigation. 
Brug af søkort, stedbestemmelse. - Farvandsafmærkning. 
Orientering i Sikkerhed til søs , Sejl og trim , Førstehjælp til søs

  

Hvad koster det at deltage: 
Sejlerskolen for sommer 

 

sæson 2012 inkl. kursushåndbog omkring kr. 1.800,- 
Medlem af Thurø Sejlklub er obligatorisk. 
Teoriundervisning for vinter 

 

sæsonen 2012/2013 omkring kr. 2.000,- inkl.  
Materialer og betaling for duelighedsbevis.  

Sådan bliver du tilmeldt. 
Tilmelding til: Steen Andersen på tlf. 62207501  
mobil 25232010 - mail: vandam&thuromail.dk 



18 Thurø Sejlklub 

En ny sejlsæson står for døren!  

Så nærmer sig en ny og frisk Sejlsæson. 
Vinteren er gået med bl.a. at få klargjort/repareret bådene så de er klar til at tørne ud 
først i maj måned. 
Olsen Twinnerne har stået godt og sikkert i læ oppe bag ved Marens Løb. De er nu 
bundsmurte og polerede. 
Der er fremstillet 2 stk. bompresenninger til Mini-12meterne så bådene kan ligge rigget 
og klar til brug ved broerne. 
Vores 2 Mini-12meter både har været vinteropbevaret hos Thurøbund Yacthværft. 
En stor tak til: 
Thurøbund Yacthværft der beredvilligt har stilles opbevaringsplads tilråde samt sponso-
reret levering og montering af en inspektionsluge i hver af bådene plus repareret diverse 
småskader og bundsmurt bådene. 
Nu er alle vores både snart klar til at sejle en ny spændende sæson i møde. 
I år skal der afholdes 3 breddestævner, henholdsvis i Sønderborg os Århus og den 3. her 
på Thurø. 
Vi satser på at vi igen i år kan deltage i alle stævnerne, der plejer at være både hyggelige 
og spændende med en masse god sejlads. 
Frivillige hjælpere er alfa og omega for handicapsejlads så jeg kan kun anbefale alle der 
kunne have lyst og tid til at give en hånd med ved vores sejladser onsdag og torsdag om 
at kontakte mig via handicapafdelingen på Thurø Sejlklubs hjemmeside eller på  
gitterling@taasingemail.dk

 

Med venlig hilsen 
Formand for Handicapudvalget 
Erling Justesen 
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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 

En bådslængde foran

 

Når det gælder briller og kontaktlinser 

Wichmann Optik

  

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

 

Hold øje med hjemmesiden 
Aftenkapsejlads 2012 

Hvis en sejlads aflyses f.eks. pga. vejret, så vil der stå  

"Sejladsen aflyst" 

 

ud for sejlads datoen senest kl. 17:30 den pågældende dag. 

Forsættelse af :   Vivi og Per med S/Y BIG L 
Belært af de to havnebesøg på køreturen, vælger vi at sejle over Virtsu som er en 
travl færgehavn.. Heldigvis er det vindstille om natten så her er roligt, og vi får en 
sludder med tyskeren i båden Loretta . Vores næste mål er Haapsalu og vores 
oplysninger fra internettet fortæller os, at de to havne på stedet er inde i politiske 
stridigheder, der har ført til at de bekriger hinanden og den ene nærmest er lukket. 
Vi aftaler, at den af os der kommer først sonderer terrænet og kalder den anden 
på VHF. 
Sejlads i den estiske skærgård kræver god planlægning, da der mange steder er 
meget grundt vand, men det er et meget smukt område med mange små grønne  
skær. Vejret er pragtfuldt og der kommer vind til dasesejlads og solbad-
ning......SOMMER!  
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Nu er vi pludselig ikke alene på vandet, en dejlig for-
nemmelse som vi har savnet længe. 
Loretta har fuld knald på motoren og har ikke opda-

get at det faktisk er sejlvejr, så da vi er et stykke vej fra 
havnen, bliver vi kaldt op. Meldingen lyder: Når I 
kommer til havnen, skal I sejle forbi det skilt hvor der 

står DANGER og om bag ved, så har vi en fin plads til jer . -  Vi sejler det sidste 
stykke ind i renden og ganske rigtig, på enden af nabohavnens flydebro står der 
danger, vi lister forbi ind i en hyggelig havn, hvor vi bliver behørigt modtaget af 
både tysker og havnefogeden. 
Her er fine forhold alt omkring bad, toilet og restaurant er ret nyt og prisen er ab-
solut rimelig, så hvad kan man ønske mere. Da vi ved fra tidligere at byen er hyg-
gelig, beslutter vi at fejre midsommer her, for det skal nemlig foregå med bål her 
på havnen.  
Man. d.22/6 vågner vi op og bliver bekræftet i at sommeren nu har bidt sig fast, 
så vi tager til byen og lufter sommertøjet. Der ligger en gammel borg midt i byen, 
og hele området omkring borgen er smukt anlagt til en flot spadseretur, og så må 
vi gense bymidten med alle de gamle træhuse, hvor en åben dør er et sikkert tegn 
på, at der er en forretning inde bag ved. 
Man kan mærke at det begynder at være ferietid, for nu kommer der mange fin-
ske skibe i havnen, og da er Haapsalu et yndet udgangspunkt. Vi gør det samme 
som finnerne... sørger for at båden er godt forsynet med det gode og billige esti-
ske øl, for i Finland er det dyrt. 
På havnen er et kæmpe bål, og da klokken er 22 bliver det tændt. Der er masser af 
mennesker på havnen og der har været aktiviteter og underholdning i et par timer 
allerede, men nu tager det til. Der er en entertainer der højlydt står for det hele, og 
et orkester der står for et meget varieret udvalg af musik.  
Midt i det hele render vi på havnefogeden, vi spørger ham pænt om han dog ikke 
har et dansk gæsteflag.......hans engelske er ikke så godt, han forsvinder ind i fol-
kemængden..... vi ser ham liste ud på broen og kikke på vores flag.......liste over 
til opbevaringsrummet......pludselig vajer det danske flag over havnen.  
Vi må konstatere at når man fejrer midsommer i Estland så er det lige til den lyse 
morgen. Musikken holdt ud til kl. 4 .. entertaineren danser stadig rundt da vi 
står op kl.8......toilettet er optaget af nogle på langs, de syntes vidst det var sjovere 
dagen før! 
Sejlene sættes i flot vejr, og selv om det er bide vind og kryds, er det i passende 
vindstyrke, og vi nyder at sejle på de 28 sm til Dirhamn på nordøst siden af Est-
land. Vi havde egentlig forventet at komme til en havn, hvor man kun gik ind for 
at få en passende distance og overnatte. Havnen har fået eu-midler, så her er ny 
kaj, en flydebro og fine toilet/baderum i containere, desuden er det et flot natur-
område, så det bliver sikkert en eftertragtet havn. 
Nu har vi under turen hørt om hvordan Finskebugten har vist tænder, derfor er det   
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helt uvirkeligt, at vi sejler ud på et spejlblankt vand i næsten ingen vind. Vores 
sorte pose med badevand bliver hurtigt tempereret, og mens motoren tøffer stødt 
afsted, får vi et godt bad mellem Estland og Finland, det er skam ikke at foragte ! 
Sidst vi sejlede ind til Hanko var om natten i tæt tåge, så det er spændende at se 
alle øerne med fyrtårne, som vi kun så på Pc én sidst. Nu glæder vi os til at sejle i 
den finske skærgård. Der er godt fyldt op i havnene i Hanko, så der er meget at 
kikke på. 
Det er dejligt at slappe af en dag, og desuden er vi nødt til at planlægge og finde 
ud af en metode til at gøre det så nemt og overskueligt så muligt at sejle rundt 
her. Det er Per heldigvis god til, han laver ruter så vi kan sejle efter GPS, jeg skal 
ikke sidde med næsen i et kort hele tiden, men kan også nyde udsigten. 
En tur fra Hanko til Dalsbruk skal vise om systemet virker, og vi stævner ud på 
med kurs mod de små farled i meget spændt forventning. Til at starte med kniber 
det mig at slappe af, og jeg kontrollerer hele tiden hvor vi er, men systemet vir-
ker, og snart kan jeg også nyde at sejle i de smalle passager med de lidt barske 
men utroligt smukke øer. Der er skibe overalt, de dukker op og forsvinder om bag 
ved øer og skær, der er hele tiden nye scenerier og hjørner at runde....spændende. 
Dalsbruk er en hyggelig lille havn og lørdag er torvedag med masser af boder og 
levende musik med et stort harmonika orkester, alle de lokale kommer ind i deres 
små både fra øerne omkring. Jeg falde i snak med en gammel kone, hun fortæller 
om sit liv på stedet, hvor hun har været kranfører på det lokale værft. Det er un-
derligt at vi to kan sidde og snakke ubesværet sammen på svensk her i Finland, så 
skrumper verden heldigvis- hvor der er vilje er der vej. 
Fra Dalsbruk går turen videre til en lille ø Gullkrona og vi vover os nu ud på de 
helt små farled. Fra havnen følges vi med en anden båd, gennem et snørklet løb 
kommer vi lidt bag ud, da vi må vente på en kabel-færge. Vi ser vores følgesvend 
forsvinde bag den næste ø, og komme til syne igen, da vi kommer om på den an-
den side af øen, er vi mentalt på vej til styrbord, men GPSén siger 70gr. til bag-
bord.....bremsen i ..ned og tjek....den er god nok, man kan hurtig blive væk her. 
Da vi kommer til Gullkrona viser det sig, at man ikke kan overnatte her, der bor 
kun 3 på øen, og da de 2 er syge, kan de ikke overkomme det. Konen foreslår os 
at sejle 3sm. til øen Stenskær, det er godt nok snørklet men da vi kommer dertil er 
det en lille hyggelig havn med afmærkede vandrestier og en dejlig stemning. Be-
taling...jo det kan du putte i en kasse på havnen. Her er helt stille selv om folk 
sidder ude i ingenting til kl.22 
Bikinien kommer på fra morgenstunden og solen kaster flotte skygger på skære-
ne, det giver nogle helt specielle farver, og vi er helt vemodige ved at skulle ud af 
de helt tætte skær. Pludselig svæver der to havørne lige over os, vi har ellers ikke 
set de helt store rovfugle. Vinden bliver lidt mere stabil i det åbne og vi kan holde 
sejl på næsten ned til øen Sommarøen, hvor vi skal ind til Hellsö. Det viser sig at 
havnen lige er blevet solgt, så alt er ikke rigtig åbnet, men da vi har været her før, 
ved vi hvor vi skal tage hen og handle. 
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Folk er meget imødekommende og stemningen god, først på aftenen er der én der 
tager harmonikaen frem, og så er der musik og dans på broen, det passer godt til 
en flot solnedgang. 
Næste dag tager vi cyklerne og oplever at køre hen over 3øer, inden vi kommer til 
Karleby på Køkær, hvor vi også opdager den skønneste lille havn, midt inde i 
byen, man kan komme derind gennem et smalt løb fra sydsiden. Byens handels-
bod har alt lige fra søm, gummistøvler, trillebørehjul, ost..........osv. 
Dejligt at opleve det hele fra landsiden, vi tager en grusvej til en cafë med udsigt. 
Ons. 1/7 det er en flot dag, og vi skal ud på hovedvejen i håb om at kunne sejle 
for sejl. Vi er kun lige kommet afsted da en SMS klinger ind på telefonen : Lille 
Signe er kommet til verden 

 

3550g, - 53cm , alt er gået godt . Et lille nyt barne-
barn 

 

herligt !!!! Så er der solskin både ude og inde. 
Vi får nogle gode træk for sejl og oplever at det nu er tiden at møde de STORE 
færger, på et tidspunkt må vi gå af vejen for to der mødes 

 

uha. Da vi nærmer os 
målet kommer vi forbi en anden havn, det ser hyggeligt ud, og så ligger det en 
dansk båd, det er den første dansker vi har mødt på turen. Her er rigtig godt at 
ligge, og vi får en sludder på dansk..ikke dårligt. Alle vil herind, det viser sig at 
den havn vi lå i sidst er på retur og meget dyrere, så der bliver trængsel i den an-
den. 
I dag skal jeg gense Rødhamn, det glæder jeg mig til, og efter strømmen af både, 
frygter vi at der skal alle hen. Per lokker mig til at krydse gennem en smal passa-
ge fuld af kompasafmærkninger og mange både der sejler begge veje, det er hef-
tigt, men vi oplever at alle tager hensyn og går af vejen, det var aldrig gået i 
Svenborgsund ! Da vi kommer ind i det lille hul ligger der bare ca. 10 både, vi 
glider ind som nr. 3 dansker på række og inden længe ankommer nr.4, det er da 
næsten en hel koloni ! De er dog alle kommet op den anden vej langs Sverige, og 
vender da også stævnene den retur igen næste dag. Det er et lille paradis på jord, 
alle ligger ved en bro langs klippen, der er 2 dasser, ingen rindende vand undta-
gen en pumpe oppe på øen, og en bod hvor de bager brød og man kan købe røget 
laks. Klipperne er meget røde og vi vandrer en tur på det smukke yderskær. 
Næste dag rykker alle, af uvisse årsager bliver jeg pludselig rastløs og vil også 
afsted, så vi sætter kursen mod Sverige, som vi næsten kan holde op for sejl. Un-
dervejs i meget forskellige vind retninger og -styrker får jeg pludselig den idé, at 
det kunne være fint at sejle helt ind til Norrtälje, og min tålmodige mand går med 
på ideen. Det er en lang tur ind ad renden på næsten 10 sm ekstra, men heldigvis 
for sejl, og her er meget flot. Da vi kommer ind i bunden, skal vi finde gæstehav-
nen og det er ikke let, noget er privat og da vi endelig finder en plads i det vi me-
ner er gæstehavnen, bliver vi afvist af et meget uvenligt par : det er privat . Dybt 
fustrerede sejler vi ind i byens gamle industrihavn, her er en hel del korte pæ-
lepladser og vi finder os til rette...ØV sikke en ankomst, vi er dybt skuffede. Der 
bliver kørt ræs på området overfor, og om natten vågner jeg for første gang på 
turen og føler mig utryg over dem der færdes oppe på kajen i parken. Det viser  
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sig ikke at være ubegrundet, for en dansker der lå 3 både fra os, havde haft folk 
ombord som stjal en cykel der stod på dækket. 
Byen er meget hyggelig ved dagslys, men de får ikke besøg af os igen, så turen 
går ud til Gräddö 10sm ude, her går man typisk ind til og fra Finland, men da det 
er tidligt på dagen får vi en god plads.  
Jeg har ikke lyst til at flytte mig næste morgen, men de lover at vinden skal gå i 
syd og øge i morgen, så vi drager alligevel videre til Ingmarsö, hvor Per har fun-
det en lille ny havn vi vil besøge. Da vi forlader hovedvejen klarer vejret op, 
det ender med at blive en dejlig sejlads og det viser sig også at være det helt rigti-
ge havnevalg. Den kvindelige havnefoged byder os velkommen og vi går ind på 
en plads med bomme, der ligger en flamingokasse ude i vandet hvorpå der står 
GRUND en time senere svømmer et par drenge ud og står på den !!!! 
Vi tager en dag på øen og vandrer over på den anden side, vi kunne også tage en 
blå robåd, over på den anden side at handle, alle har små mærkelige køretøjer og 
hilser når de kommer forbi, det er hyggeligt. 
Fra Ingmarsö er næste mål Stockholm, det er en kroget vej og landskabet bliver 
betydeligt højere. Det er spændende efterhånden som vi nærmer os byen, for hu-
sene bliver større og større så man næsten ikke kan fatte det. Da vi er lige ud for 
Wasa-havnen styrter regnen pludselig ned og det begynder at tordne, alt ser prop-
pet ud, men vi tror på at der er et hul et sted. Det eneste sted vi kan ligge er ved 
pontonbroen uden for havnen, og da vi godt kan huske hvor uroligt det var sidst, 
sejler vi ud igen til Navis-havnen. Her er også fuldt, men en kvik havnefoged og 
en venlig svensker kalder på os og vi får en god plads inderst i havnen, hvor vi er 
godt tilfredse med at ligge. I aften var der alsang på Skansen og da vi ligger 
næsten neden for, havde vi glæde af musikken. 
Nu ligger vi her og skal til at lægge planer videre frem, så nu håber vi at I alle 
enten er på ferie eller går og glæder Jer...........................god sommer !!!! 
Alle Stockholms havne har de sidste dage været overbefolkede p.g.a regn og 
blæst, så vi har haft god tid til at gøre os overvejelser om vores videre sejlads.... 
hvad har vi lyst til? - Vi har besluttet os for at sejle ind på Mäleren og tage os god 
tid til at besøge nogle havne. 
11/7 sejler vi over til slusen og kommer de 0,8m op på Mäleren, vores mast kan 
lige akkurat gå under broen på 14m, så vi kan bare nyde den flotte tur ind gennem 
de mange boligkvarterer, som ligger helt ned til vandet på begge sider. I Slagsta 
er der god plads men intet liv på havnen, så vi overnatter og sejler videre da vi 
har tanket, for det er ikke til at vide om det bliver motorsejlads. 
Turen til Stallarholm er smuk og vi nyder at glide afsted for sejl. Det er ikke nemt 
at gennemskue gæstehavnene, for vi har kun den gratis gæstehavneguide, derfor 
ender vi her ved en broende helt for os selv. 
Jeg har fødselsdag og heldigvis er her et godt madsted, hvor vi får serveret en 
yderst velsmagende middag, og da vi mætte falder om på hver sin sofa, kan vi så 
nyde stilheden. Forsættelse i næste nr. 
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Kortplotter SIMRAD CR34, 6 tommer farveskærm, årgang 2004 C-Map kort. 
(F.eks. ved kortbord) Kan anvendes stand-alone. 
Plotterskærm SIMRAD DX44-CS DUALSTATION, 10 tommer skærm. årgang 
2006. (F.eks. i cockpit) Anvendes sammen med CR34. 
Fuld funktionalitet fra begge skærme. Kan tilsluttes Sim-net eller NMEA. Nød-
vendige kabler, antenne, holdere, manualer, kort medfølger. 
Nypris 44.000,-                    Sælges for kr. 6.000,-      

         Diverse redningsveste   
         Sælges for kr. 50,- pr. stk.          

Anker 25 kg.  CQR-type, galvaniseret           Sælges for kr. 400,- 
Skødespil, 2 stk. LEWMAR 43      Sælges for kr. 750,-  

Inna og Carsten Krat 
tlf.: 2156 2506 
mail: innaogcarsten@stofanet.dk 
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Medlnr. Fornavn Efternavn 

1 14 Susanne Haldager 

2 310 Boy H. Christensen 

3 178 Michael Nørgaard 

4 323 Helle Hasle 

5 286 Ulla-Britt Lyman 

6 357 Bent Stub Henriksen 

7 241 Michael Vinther 

8 83 Frede Bastholm Hansen 

9 281 Leif Nielsen 

10 149 Palle Bendix Jensen 

11 117 Carl H. Jensen 

12 91 Peter Andersen 

13 267 Poul Erik Steffensen 

14 141 John Runge 

15 133 Jeppe Søndergaard 

16 79 Michael Olesen 

17 216 Jørn Jespersen 

18 10 Lars Mathisen 

19 331 Martin Scheldahl 

20 342 Mette Veber 

21 3 Mette Holme 

22 280 Jan Knudsen 

23 164 Lars Holden 

24 298 Peder Rønnow Pedersen 

25 106 Rene Petersen 

26 177 Simon Bünger 

27 52 Hanne Moritzen 

28 58 Torben Kruse 

29 445 Curt Sørensen 

30 32 Lotte Knudsen 

31 119 Peter Chr. Pedersen 

32 356 Eva   Martensen -Larsen 

Ventelisten til bropladser  

Medlnr. Fornavn Efternavn 

33 199 Kurt Hansen 

34 57 Lars Jørvad Rasmussen 

35 345 Ulla Dirksen 

36 202 Christian Petersen 

37 327 Anette Hoff 

38 85 Mogens Leth- Larsen 

39 179 Martin Strandberg 

40 612 Per Nicolajsen 

41 338 Lene Kure 

42 392 Ole Wittenberg 

43 108 Karsten Isager 

44 59 Halvor A Pedersen 

45 590 Poul Steesby 

46 97 Henrik Karup 

47 27 Mads Flyger 

48 104 Tage Huusfeldt 

49 115 Jesper Henriksen 

50 343 Mikkel Oldrup 

51 33 Lars Richter Jørgensen 

52 652 Steen Brøndsted 

53 163 Jan Christensen 

54 167 Ken Faistrup 

55 713 Lars Christoffersen 

56 189 Steffen Kramer Nielsen 

57 749 Morten Birk Christensen 

58 661 Tina Holm Mikkelsen 

59 706 Bo Vigelsø 

60 772 Erling B. Kjeldsen 

61 212 Bent Poulsen 

62 791 Torben Strange Pedersen 

63 641 Johan Rauff Kristensen 

64 704 Niels  Fisker Madsen 

Dem med rødt har låneplads 
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Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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