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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Juli

God sommer

August

6. aftensejlads (husk i sep. Start 18:30)

8. Pigesejlere første gang efter ferien kl. 18:30 (i sep. 18:00)
17.- 19. Øhavet Rundt tilmeldingsfrist 12. aug.
September 1. Breddestævne
8. Hyæneræs (se på hjemmesiden)
8. - 9. Danske Bank CUP - Ungdoms afd..
22. afslutning på mandagssejladserne
skippermøde kl. 9:00
Præmieuddeling samme dag

Til orientering! Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden
og få Gambøt Posten sendt via mail.
Frameld evt. medlemsbladet, og spar penge til klubben.

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
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. august
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Vi giver ordet til formanden
Formanden har ordet
Vi er nu i gang med en sæson med mere end 500 medlemmer,
det er flot og vi kan fortsat kalde os Fyns største sejlklub.
Forpligter det, det er usagt, men vi vil gerne i bestyrelsen arbejde for at vi ser fremad med de muligheder vi har som sejlere bl.a. underlagt
Dansk Sejlunion som hovedorganisation.
Når du har bladet i hænderne er det ferieperiode med ferieudfordringer og her kan
vi tale om vandaktiviteter, på den ene eller anden måde. Der ligger mange både
fast ved broerne. Er det mon de gl. sejlere der er blevet hjemme , fordi det blæser for meget om ørene.
Foråret første sejlads med godt vejr har vi lagt bag os, mange kom med til et flot
fællesarrangement i Marstal, hvor fællesturs-udvalget på Pinseturen havde sørget for søsætning af Bonavista, men de havde ikke beregnet at interessen var så
stor, jeg håber det må fortsætte, der er i hvert fald en udfordring for det nye udvalg som skal se på Pinsetur til næste år, med kaptajn Ingeborg og hendes søfolk.
Ungdommen som står os meget nær i klubben, vil i år lave arrangementer i klubben i juli måned. Optimist-kapsejladserne har betydet at det er lykkedes klubben
at få 2 sejlere med til Nordisk Mesterskab for optimister , Calle Sørensen og
Nicklas Boserup, et stort tillykke til jer . Jeg ved at I har været til mange stævner
gennem foråret, for at kvalificere jer til blive en del af det danske hold som i juli
måned drager til Estland.
Der er ikke så mange nye materielle tiltag i år, men bliv endelig forblændet af de
3 nye transportvogne som er sponsoreret af Marine - Shoppen, tømrerfirmaet
Martin Strandberg og Svendborg Sparekasse, mon ikke vi får en vogn mere sponsoreret. Desværre er der ikke aftalt pasning og pudsning af vognene, men de skinner endnu.
Vi må endelig huske på, at aktiviteter er lig med frivillig arbejdskraft, af og til er
min drøm, at alle medlemmer automatisk kommer i klubben med den holdning
ikke for at se på hvad jeg kan få i klubben, men hvad jeg kan gøre for klubben.
Drømmen kunne også være at alle medlemmer havde pligt til at yde arbejdsindsats i klubben, og ikke kun tordenskjolds soldater. Vi har det jo godt i vor klub,
og kan nyde livet i fulde drag.
En kort vits - hvordan får man en fisk til at grine. Propper den i kildevand.
Men som jeg tidligere har sagt er klubben en mangfoldighed af medlemmer med
hver sin mening , og hvor bestyrelsen skal arbejde på at skabe sammenhold og
socialt samvær for alle i et fællesskab, medens udviklingen i vort samfund er
præget af den individuelle aktive rolle for den enkelte. Kan det vendes ?
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Hvis sommerferien blev for dyr, kunne du måske tage kontakt til dit forsikringsselskab og få sat kaskoforsikringspræmien ned, båden kan nok ikke sælges for
det du tror. Bådmarkedet er faldet ca. 20 - 30 % efter de gode år inden 2010, så
er der ikke sparet flere penge i denne omgang.
Nyd bladet du sidder med selv om det ikke er 25 grader, med sol , vind og badevand.
Apropos vand, det må konstateres at man bliver stærkt beruset af for meget vand,
ligegyldigt om man blander det med whisky, gin, vodka eller rom.
Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god dansk sommer
husk efter regn kommer tørvejr.

Ib Oldrup.

Finder sted den 27. Oktober.

Husk at reservere datoen!
Nærmere oplysninger følger i næste nr.
af Gambøtpost. - Hilsen Festudvalget

Der henstilles til, at der kun
parkeres på handicap pladserne
med et synligt handicapskilt
anbragt i forruden.
Tænk på dem hvis adgang til havnen og deres
båd er afhæng af pladserne.
Samtidig beder vi jer respektere 6 timers parkeringen på de andre pladser.
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Nyt fra Optimisterne
Vi nærmer os snart sommerferien i optimist og juniorafdelingen. Forsæsonen har
budt på mange rigtig gode oplevelser for vores børn og forældre.
Truppen med nye og knapt så øvede sejlere som vores supertrænere Mads Flyger, Jesper Andersen, Martin Hansen og Michael Røhling Olesen tager sig af,
består nu af intet mindre en 11 sejlere. Det er vi rigtig glade for. Det bedste er at
vi stort set intet frafald har haft indtil videre. Børnene møder glade og forventningsfulde op hver torsdag til træning. Trænerne arbejder efter Dansk sejlunions
retningslinjer omkring aldersrelateret træning i sejlsport - Diplomsejlerskolen.
Diplomsejlerskolen sikrer, at børn lærer alle de grundlæggende færdigheder i et
passende tempo og i den rigtige rækkefølge. Det er skønt at se børnene klø på
med at rigge joller til i teams for derefter at komme på vandet.
På denne side af sommerferien tager vi ikke flere nye sejlere ind, efter sommerferien lukker vi op igen, og her står allerede et par stykker på spring.
Vores øvede sejlere består af en trup på 9 sejlere. Her sejles både optimistjoller,
Zoom 8 joller og FEVA joller. Vores øvede sejlere trænes primært af Nicklas
Olrik og Alexander Fyrsterling - 2 meget kompetente unge fyre. Her går børnene
mere til stålet og kapsejlads er en væsentlig faktor i træningen. Vi har flere
meget dygtige sejlere i blandt de øvede sejlere nemlig Nicklas Boserup og Calle
Sørensen. Calle og Nicklas sejler begge ranglistestævner med henblik på at kvalificere sig til landsholdet. Mere om stævner senere.
Junior og optimistafdelingen har været heldige at få et sponsorat fra SYDBANK
fonden på intet mindre end kr.15.000. Pengene vil nu blive brugt til indkøb af en
Zoom 8 Jolle. Den jolletype er sammen med FEVA jollen den naturlige afløser
for optimistjollen. Vi har i forvejen en Zoom 8 jolle i privat eje. Foruden den
jolle som vi køber for sponsoratet fra SYDBANK, har Jesper Andersen ALTMULIGMANDEN givet tilsagn om at han via sit firma ALTMULIGMANDEN
indkøber en ZOOM 8 jolle som han stiller til rådighed for klubben ganske gratis.
Så er vi også ved at være godt kørende når vi taler joller til de større børn, klubben råder i forvejen over 2 FEVA joller og en 29 er. Det kan være en svær øvelse at fastholde de større børn i klubberne når de skal videre fra optimistjollerne,
med vores nye tiltag håber vi, at vi udvider vores muligheder betragteligt. Sidst i
april måned var vores sejlere i LIVE TV på Ramasjang DR s børnekanal.
Se billederne side 11
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Thurø Bageri
Struwestræde3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

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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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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En lille morsom ballonfærd konkurrence
Bodil og Lisas besætning havde arrangeret en ballonfærd. Inde i de balloner var der opgaver, som vi skulle
løse.
Nogle sværere end
andre.

Solingerne var suverænt de
bedste til at fange disse.
Det var Bent og Keld der smed
ballonerne ud. Disse var påsat
en lille sten så de ikke bare drev
Det var rigtig sjovt fundet på.

Breddestævner
I år skal der afholdes 2 breddestævner, henholdsvis i Århus og her på
Thurø.
Vi satser på at vi igen i år kan deltage i alle stævnerne, det plejer at være
både hyggeligt og spændende og 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 om at kontakte mig via handicapafdelingen på Thurø Sejlklubs hjemmeside.
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Nyt fra Optimisterne
Jacob Christoffersen og Calle Sørensen førte som holdkaptajner holdet til
sejr over Thurø surferne. Det var en
flok meget stolte børn der kunne hjemføre den eftertragtede Ramasjang pokal til klubben. Calle fremstillede en
flot teakhylde til pokalen som efterfølgende blev opsat i vores køkken i
havnehuset, som er et naturlige samlingssted for vores sejlere. Det så
godt ud.

Næste gang vi kommer i klubben er
pokalen og hylden fjernet. ØV hvor
ærgerligt. Hvor er den nu blevet af?
Desværre er pokalen
aldrig dukket op igen.
Vi har efterfølgende
ladet os fortælle at
den skulle være blevet
tabt på gulvet, det gik
den i stykker af og
efterfølgende skulle
den være blevet smidt ud!!!!! Børnene forstår ikke en meter - hvordan kunne det
gå til og det gør vi forældre faktisk
heller ikke.
Søndag den 24. juni har vi planlagt
at sejle Thurø rundt i Optimistjoller.
- Vi håber på stor deltagelse og godt
vejr. - Vi har planer om at træne om
torsdagen i sommerferien, det er jo
faktisk her det er bedst at sejle og
vandet forhåbentlig er varmest!
Læs mere side 23
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PIGESEJLERNE
I skrivende stund er første halvdel af sæsonen ved at være forbi. 64 piger fordelt på 14
både kan vi mønstre i år. Der er de gamle garvede piger der har været med i mange år,
men heldigvis er der også kommet nye piger til. Det er rigtig dejligt når der dukker nye
piger op, som har lyst til at komme over til os og sejle. Vi vil gerne dele den sejler entusiasme, og det fællesskab med jer nye piger. Velkommen til!
Kun en enkelt aften har vi måttet aflyse sejladsen grundet for mange sekundmeter, men
vi havde en hyggelig aften alligevel med besigtigelse af hinandens både.
I pigeafdelingen oplever vi altid stor velvilje og hjælpsomhed fra øvrige klubmedlemmer
når vi mangler undervisere, dommere, både, skippere etc. År efter år stiller I op når vi
kalder. Det gør at når sæsonen starter, går alt op i en højere enhed. At kunne hjælpes ad
på tværs af de forskellige afdelinger gir` en god fællesskabsfølelse i en klub.
Bestyrelsen har kontaktet de arrangerende klubber vedrørende Hyæneræset 2012, da vi
gerne ville have haft tilmelding/ indbydelse med i denne udgave af Gambøtposten. Men
de har ikke ladet høre fra sig endnu. Så snart der er nyt om arrangementet hører i fra os.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, det er en rigtig god, lærerig og sjov oplevelse. Selvom din skipper måske ikke kan deltage, er der måske mulighed for at gaste på en anden
båd.
Hermed en opfordring til jer alle om at benytte vores hjemmeside som er blevet opdateret. Her kan I læse om alt relevant stof i forhold til det at være pigesejler I kan ligeledes
tilmelde jer nyhedsbrevet, så er I altid opdateret.
Med håbet om en rigtig god og solrig ferie til alle, hvad enten det er sejler, cykel, charter
eller Costa Del Baghave ferie. HUSK LIGE AT BERETTE LIDT OM PIGESEJLERNE FRA THURØ UDE I DEN STORE VERDEN!
Det er ikke vinden, der styrer din sejlads, men måden, hvorpå du sætter dine sejl.

På bestyrelsens vegne Formand
Marianne Egedal
PIGESEJLERNE

Thurø Sejlklub

Til slut et lille billedgalleri som forhåbentlig taler for sig selv.
Vi har jo amatørfotograf med.
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Pinsetur 2012
At turen i år skulle gå til Marstal havde end ikke festudvalget kalkuleret med,
men som det snerpede til og mange meldte ud, at deres Pinsetur skulle gå til Marstal, så udvalget ingen anden mulighed for at arrangere turen hertil. Det blev en
helt formidabel pinsetur, vejret havde udvalget lovet blev godt, og sandelig det
var nok det bedste vejr i mands minde, - og efterfølgende har der ikke været noget at råbe hurra for.
Grundet det meget fine vejr, og
måske en frygt for ikke at finde
en god plads i havnen, valgte
mange at holde fredagen fri, og
allerede sætte kursen mod Marstal
torsdag. Det gjorde, at vi kunne
brede os lidt på pladserne, så der
også blev plads til de næste. Fredag kom så i løbet af dagen, de
resterende både og Carl gjorde en
ihærdig indsats for at få alle placeret, så vi lå meget samlet og meget tæt i den propfyldte havn.
Aftensmaden blev indtaget
i det flotteste vejr, og selv
om vi havde været ihærdige, var det ikke muligt at
skaffe borde til alle, men i
sådan et vejr fandt man sig
bare en plads i solen, og så
var den hjemme.
Et fantastiks flot vejr og et
flot skue ud over alle TSK
medlemmer på en dejlig pinsefredag.
Ikke alle var lige hurtigt i seng
på denne dejlige aften, og megen snak i alle bådene hvor
dagen blev vendt - og en lille
en nok for mange, blev til flere.

Thurø Sejlklub
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Lørdag
oprandt og med
den også dagen
hvor Bonavista
skulle søsættes.
En helt utrolig
oplevelse at se
denne stolte skude komme
i sit rette element
igen. Mange af os
har fulgt renoveringen med stor
begejstring ved besøg i Marstal gennem de sidste 4 år og ventede nu spændt på
det store øjeblik. Marstal havde virkelig sat alt på den anden ende, og overalt var
der en feststemning og glade mennesker. Oplevelsen blev ikke mindre af at ca. 90
gamle bevarings værdige
træskibe, havde valgt at
være med ved
indvielsen og
på denne måde markere
den store dag.
En rigtig
spændende
oplevelse at
følge.
Ved søsætningen var der taler af blandt andet Jens Kroman en rigtig fin indledning til det store øjeblik. Mange mennesker havde fundet vej til Marstal og man
vurderer at over 5000 fulgte med i det store øjeblik. Imponerende da Bonavista
fandt vej igen til vandet hvor den er i sit rette element.

Lørdag eftermiddag var det igen tid til klublige sysler.
Opgaven i år var skabelse af en Abehånd og bedømmelsen af de fremstillede objekter kom til bedømmelse af Just og Lars. Hvorvidt det var produktet, der blev
vurderet, eller det var præsentationen, skal være usagt, men lynhurtigt var der kun
piger tilbage med deres Abehænder, og ikke uventet fik den sjove og charmerende præsentation af Lone fra Vega førstepræmien.
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Aftenens festmiddag skulle
finde sted i logens lokaler. Carl
havde store bekymringer om der
nu kunne skaffes
plads til alle de
deltagende. Dette
lykkedes
dog ,med venlig
udlån af stole fra
den lokale
brandmand . Denne Brandmand havde et bedre udstyr end den lokale brandstation, og fortalte meget ihærdigt om den forestående rejse til Skotland, hvor der var
træf af ligesindede.
Under festmiddagen
blev der sunget fra
sangbogen og ikke
mindst en rullesang
kreeret af besætningerne, blev afsunget
til stor begejstring for
alle. Under middagen
blev der af Marianne
uddelt en klovnenæse
og den der fik denne
skulle fortælle lidt
sjovt om lidt dumheder man havde lavet gennem tiden. Rigtig dejligt med så festlige indslag og mange gode indslag kom frem.

Søndag var det tid til afgang fra Marstal mod Strynø. Her gik det så lidt galt,
mange valgte at blive i Marstal frem for at tage med videre og fællesturen blev
herefter delt i to halvdele. Vi der tog med til Strynø havde en dejlig sejlads og her
var rigtig fin plads i havnen. Synd for de af jer der valgte at blive, men har efterfølgende hørt at i også havde det dejligt.
Havnefogeden på Strynø, Jens Vaupel er lidt af en altmuligmand. Han har virkelig mange kasketter at tage på. Primært havnefoged, men også en absolut glimrende fortæller. Ligesom vi også så ham feje spindelvæv af lamper ud mod broerne
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Kl. 14,00 var det tid til rundgang på øen. Jens Vaupel førte
an og det var ikke småting, der
kunne fortælles om øen. Vi
fulgte spændt med på den fine
rundgang på øen og gjorde
holdt ved blandt andet Majtræet, kirken og de mange

kunstværker der var rundt på øen,
mere eller mindre heldige.

Efter rundturen var det tid til grill
igen og det var en helt formidabel
aften med den flotteste solnedgang,
man kunne tænke sig.

Mandag var det tid at bryde op. Traditionen tro var det
det inderste skib, der skulle
ud først, men alt lykkedes i
bedste stil og herefter var der
samling på broen, hvor man
sluttede fællesturen af. Nogle
valgte dog at blive til efter
frokost
En flot fællestur og tak til udvalget der bestod af :
Annie & Carl, Lisa & Niels Otto, Margit & Jens Erik.
Det nye festudvalg er:
Ingeborg & Bent, Bodil & Jan, Helle & Peter ..

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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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

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

Næste dag sejler vi mod Vesteräs, og på den første del af turen kommer vi forbi
Stängnäs, som ser ud til at være en flot og spændende by, landskabet er også et
besøg værd. Da vi nærmer os Vesteräs er vi lidt betænkelige, for byens profil ud
mod vandet er en blandet landhandel af industri og moderne bygninger.
Overraskelsen er stor, her er hyggeligt og alle de moderne faciliteter er flotte og
ganske gratis incl. Vaskemaskine og tørring, så der kommer hurtigt bund i vasketøjet.
Byen er stor og med mange spændende bygninger, så vi nyder en rundtur og et
besøg hos en polsk damefrisør, som nyder at sludre om sit hjemland og få styr på
fruens lokker.

Thurø Sejlklub
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Om aftenen får vi besøg af et dansk ægtepar der har fået
skadet deres båd, og derfor er på biltur.
Ruten til Vesteräs var den der går syd om, så vi sejler
ind i det nordlige farled for at se mest muligt. Næste
mål er Härjarö, som er en lille naturhavn i forbindelse
med en campingplads, og vi nyder den luksus at stønne
i varmen mens vi sejler i det tætte, snævre farled. Også i dag skal vi under broer,
men vi kalder bare i forvejen og afpasser farten, så undgår vi ventetid.
I Härjarö ligger man ved hækbøjer eller i vugger, det er et dejligt sted og vi kunne
se at mange børnefamilier søgte dertil p.g.a campingpladsen og de mange muligheder for aktiviteter i naturreservatet.
Det er sidste dag på Mäleren og kursen sættes mod Södertälje. Vi krydser vores
spor og sejler ind på det sidste stykke ned mod slusen, hvor der kun må sejles for
motor, så får man også tid til at nyde de mange huse på de høje klippesider. På
visse steder er der måske rødt lys, kommer der et stort skib i kanalen er der ikke
plads til andet, og så må vi andre pænt lægge bi og vente også ved slusen.
Vi lægger til i Södertälje og nyder en smuk aften, der er live musik Rod Steward i svensk udgave.
Per siger vi skal til Trosa, og det skal alle andre vist også, ser det ud til. Landskabet veksler mellem høje klipper og ind imellem grønne marker med gårde og til
slut sejler vi ind gennem en lavvandet rende til Trosa. Alt er kaos ved
gæstebroen, men vi er heldige at få anvist en pæleplads, som vi lykkelige glider
ind på, mens folk i hobetal cirkler rundt efter en plads det rigtige sted.....
Dette er Sveriges svar på Skagen, langs åen er der grusveje og hele byen består af
velholdte træhuse, det er næsten som at træde ind i en roman af Astrid Lindgren....det skal ses !!!!
Sidst vi var på disse kanter var vi i Arkösund, som er et sted med mange hyggelige havne. Derfor sættes kursen den vej, selv om det er en forfærdelig snørklet
rute. Da vi når på højde med Bräviken overraskes vi af tæt tåge og vi er glade for
at hele ruten ligger på GPSén så vi bare kan styre efter den og holde udkik.
De har lavet havnen om og lagt flydebroer ud, så der er blevet mange flere pladser, men det har heldigvis ikke ødelag hyggen i NNS´s dejlige havn med udendørsbad. Den første nat må vi dog ligge i nabohavnen fordi alle tyskere skal ligge
i NNS´, de har nemlig været i Tysk fjernsyn.
D.21/7 blæser det 9-11m/sek lige i snuden, men vi har sat os for at nå Mem i dag!
Da vi kommer ud mellem skærene, bliver vi nødt til at krydse, det er ret spændende og jeg må hele tiden følge med på PC, hvor tæt vi kan sejle på klipperne. Det
kræver mange vendinger, men med 1 reb og fok går det faktisk fint og vi kommer
da godt fremad. Vi ser nogle ørne, der går til angreb på en skarvkoloni, der er
en hel luftkamp.
Ved middagstid når vi Mem, og skynder os op for at se en slusning, og få betalt
for turen.
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Vi ved på forhånd intet om sejlads på Götakanalen og har slet ingen materialer, så
vi tager os god tid til at rigge båden til, inden vi siger til slusevagten at nu er vi
klar.
Jeg har lidt kriller i maven da vi sejler ind i den første sluse, men Per har rigget til
med en blok forude, så han kan regulere trossen på spillet og det går bare fint.
Ved den næste sluse er der sort af tilskuere, så jeg når ikke at komme af båden,
men der er selvfølgelig en hjælpsom hånd til at tage en trosse, og inden vi får set
os om er vi kommet til Söderköping. Oppe på turistbureauet køber vi en bog om
Götakanalen med kort i, så kan vi planlægge lidt. Min onkel Arne kommer på
besøg en lang hyggelig eftermiddag, og vi får også set os om i den dejlige by,
som for tiden er location for en tysk filmoptagelse. Der er livlig aktivitet på havnefronten med spisesteder, butikker og folk der ser på slusning og spiser is i den
berømte isbar.
På vores første slusedag er vi sammen med en dansk båd, de har et par drenge og
vi hygger os gevaldigt på land når de andre knokler i sluserne ombord. Man mister lidt tidsfornemmelsen og skal huske at nyde omgivelserne mellem slusningerne, for her er dejligt.
Vi gør ophold i Norsholm inden vi sejler over Roxen i strid modvind. Det skal
man have respekt for, vi må krydse for sejl og motor i de stejle søer, ellers kan vi
ikke holde fart... lidt træls og meget vådt. Heldigvis kommer vi ind i trappen med
de 7 Berg-sluser med det samme. Fast arbejde i varmen, det er et par godt sultne
og tørstige sejlere, der lægger til på søen mellem slusetrapperne. Her byder
frk. Sindal ´s besætning på kolde øl på broen, vi har fulgtes ad de sidste to dage ..... hyggeligt !
Her er dejligt stille, men kl.21 starter et hornorkester Du gamla . , vi ryger ud
af hullerne... det er en humoristisk svensker, der har startet sit stereoanlæg mens
han højtidligt tager flaget ned... herligt !
Næste tur går til Motala, vi følges med frk. Sindal et stykke af vejen og hygger
os med slusningen. Vi sejler over to akvadukter, gennem flot landskab og de 6sm
over Boren til Borenshult med 5 sluser i rap.
I ventetiden møder vi en polsk Carter 30, der lige har været oppe at runde Island..
ja hvorfor ikke ?
Da det kun er os der venter, siger vi ja til en hurtigslusning . Hold da op det går
stærkt de når næsten at lukke portene om vindroret og vandet bliver lukket ind
hurtigere end normalt, Per knokler på båden - jeg knokler på land, og slusevagterne synes det går forrygende !
29/7 sejler vi ud på Vätteren i vind til et herligt kryds, og turen er næsten al for
kort da vi ser Vadstenas flotte profil dukke op i horisonten. Stor er vores forbavselse da vi sejler ind i gæstehavnen: pas på du ikke sejler ind i slottet siger jeg
da vi lægger til i voldgraven, aldrig har vi ligget så flot. Om aftenen er der træf
med ca. 100 gamle amerikanerbiler og andre køretøjer flot.
Sluttes i næste nr.
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Desuden afholdes vores sommersejl i uge 27 og Sommercamp i uge 32.
I løbet af foråret har vi haft flere af vores børn med til stævner. Calle, Nicklas og
Cirkeline deltog i ranglistestævne i Kolding.
Det var en meget blæsende omgang og lørdag blev der faktisk ikke sejlet. Calle
blev nr. 34, Nicklas nr. 9 hos A- sejlerne og Cirkeline nr. 39 i ZOOM 8.
I pinsen var vi en hel flok af sted
til SAIL-Extreme i Kerteminde
som også er et ranglistestævne.
Det er nordens største jollestævne, så der var virkelig noget at se
på. Her var vi begunstiget af flot
vejr og høje temperaturer. SUPER tur. Vi havde sejlere med i
flere klasser. Nogle havde deres
både med og andre overnattede i telt. Ungerne hyggede sig meget og forældrene
nød det fine vejr :-)
Calle Sørensen og Nicklas Boserup blev i A- feltet placeret som hhv. nr. 69 og nr.
92. Andreas Sveistrup blev placeret som bedste dansker i B-feltet på en flot 2.
plads. - Jacob Christoffersen blev nr. 6 i C feltet og lillebror Simon blev nr. 25.
Cirkeline og Ulrik stillede op i FEVA og fik en 4. plads. I 29 er havde vi Alexander Fyrsterling og Claes Sørensen med, de fik en 8. plads.
I weekenden den 2. og 3. juni afholdt Fåborg deres kredsstævne. Her var det rigtig dårligt vejr lørdag og A-sejlerne fik kun afviklet en sejlads. De øvrige rækker
sejlede ikke. - Nicklas Boserup fik en flot 1. plads, Calle Sørensen blev nr. 4 hos
A-sejlerne. Andreas Sveistrup blev nr. 8 hos B-sejlerne. Jacob Christoffersen blev
nr. 1 hos C-sejlerne og fik sin 3. pind og blev dermed B-sejler. Cirkeline og Ulrik
fik hhv. en 2 og en 4. plads i ZOOM 8 klassen.
Sidste ranglistestævne inden sommerferien blev sejlet i weekenden den 9. + 10.
juni i Åbenrå. Her deltog Nicklas Boserup og Calle Sørensen. Her gjaldt det pladserne til VM, EM og Nordiske Mesterskaber. Begge vores sejlere blev placeret
meget flot og er nu udtaget til at skulle sejle Nordiske Mesterskaber med optimistlandsholdet. Hvor er det sejt af dem begge stort tillykke. Vi har god gang i
afdelingen og har en masse engagerede forældre og glade børn. - Weekenden den
8. og 9. september afholder vi vores eget kredsstævne som i år også vil være
fynsmesterskab.
Vi ser frem til livlig aktivitet på havnen i den weekend.
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Thurø Sejlklub afholder
Kapsejladsen Øhavet Rundt for 42. gang

Thurø Sejlklub indbyder igen i år til den traditionsrige kapsejlads

Øhavet Rundt
Sejladsen foregår lørdag den 18. august 2012 med start fra Thurø og rundt i det sydfynske
øhav.
Der bliver igen sejlet på 2 baner, idet almindelige kølbåde kommer på en lidt kortere
tur (rød bane 38 sømil), og flerskrogsbåde sejler den lidt længere tur (blå bane 47 sømil).
(se kortskitse). - På den måde forventes det, at alle både er hjemme igen til aften.

Der vil være suppe til alle deltagerne efter sejladsen.
Fredag aften er der grill i Gambøt på Thurø, og lørdag aften, når alle både er kommet
hjem, er der præmieuddeling.
Klubben håber på et deltagerantal på omkring 90-100 både.
Sidste tilmeldingsfrist er søn. den 12. august 20112 og tilmelding kan ske via Thurø
sejlklubs hjemmeside
www.thuroesejlklub.dk,
hvor man også kan se de tilmeldte både, eller tilmelding kan sendes med post til

Lars Løvschall,
Hyldebærvænget 4,
Thurø, 5700 Svendborg,
eller E-mail
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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. Nødvendige 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
Skødespil, 2 stk. LEWMAR 43
Inna og Carsten Krat
tlf.:
2156 2506
mail: innaogcarsten@stofanet.dk

Sælges for kr. 400,Sælges for kr. 750,-
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Ventelisten til bropladser
Medlnr.

1

Fornavn

14 Susanne

Efternavn

Medlnr.

Haldager

33

Fornavn

199 Kurt
57 Lars Jørvad

Efternavn
Hansen

2

310 Boy H.

Christensen

34

3

178 Michael

Nørgaard

35

345 Ulla

Rasmussen
Dirksen

4

323 Helle

Hasle

36

202 Christian

Petersen

5

286 Ulla-Britt

Lyman

37

327 Anette

Hoff

6

357 Bent Stub

Henriksen

38

7

241 Michael

Vinther

39

179 Martin

Strandberg

8

Leth- Larsen

Hansen

40

612 Per

Nicolajsen

281 Leif

Nielsen

41

338 Lene

Kure

10

149 Palle Bendix

Jensen

42

392 Ole

Wittenberg

11

117 Carl H.

Jensen

43

108 Karsten

Isager

12

91 Peter

Andersen

44

9

83 Frede Bastholm

85 Mogens

13

267 Poul Erik

Steffensen

45

14

141 John

Runge

46

15

133 Jeppe

16

79 Michael

59 Halvor A
590 Poul

Pedersen
Steesby

97 Henrik

Karup
Flyger

Søndergaard

47

27 Mads

Olesen

48

104 Tage

Huusfeldt

17

216 Jørn

Jespersen

49

115 Jesper

Henriksen

18

10 Lars

Mathisen

50

343 Mikkel

Oldrup

19

331 Martin

Scheldahl

51

20

342 Mette

Veber

52

652 Steen

Brøndsted

21

3 Mette

Holme

53

163 Jan

Christensen

33 Lars Richter

Jørgensen

22

280 Jan

Knudsen

54

167 Ken

Faistrup

23

164 Lars

Holden

55

713 Lars

Christoffersen

24

298 Peder Rønnow

Pedersen

56

189 Steffen Kramer

Nielsen

25

106 Rene

Petersen

57

749 Morten Birk

Christensen

26

177 Simon

Bünger

58

661 Tina Holm

Mikkelsen

706 Bo

Vigelsø

27

52 Hanne

Moritzen

59

28

58 Torben

Kruse

60

772 Erling B.

Kjeldsen

Sørensen

61

212 Bent

Poulsen

62

791 Torben Strange

Pedersen

63

641 Johan Rauff

Kristensen

64

704 Niels Fisker

Madsen

29
30

445 Curt
32 Lotte

Knudsen

31

119 Peter Chr.

Pedersen

32

356 Eva Martensen -Larsen

De markerede felter

har en låneplads
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