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Ørkild 
Støberi Containerudlejning Boligudlejning 

ØRKILD-SOLAR 
Din solcelle leverandør 

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

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 
42 76 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 60 
 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 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 Ole Jensen Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
  

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 

Thurø 29 71 87 18 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Tåsinge 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 
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 Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 

September 1. Breddestævne (aflyst) 
  8. Hyæneræs  (se på hjemmesiden) 

 8. -  9. Danske Bank CUP - Ungdoms afd.. 

 22. afslutning på mandagssejladserne  

       skippermøde kl. 9:00 

  23. Præmieuddeling  

 28. Solingesejlerne holder fællestur  

Oktober  4. årsmøde handicapudvalget kl. 19: i Egely 

  5. årsmøde, pigesejlerne kl. 18: i Egely 

 13. bådoptagning se inde i bladet 

 27. klubmesterskab i Soling kl. 9:00 

 27. afriggerfest,  tilmelding senest 10. okt. 

November 14. årsmøde,  husudvalget kl. 19:00 i Egely  

 20. årsmøde, bladudvalget kl. 19:00 i Egely  

 22. årsmøde, broudvalget kl. 19:00 i Egely 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  24. oktober 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige  

måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. Indlæg og  

billeder til bladet er meget velkomne og kan  mailes til Lise Andersen  

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.  
   Frameld evt. medlemsbladet, og spar penge til klubben.
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   

strø tanker hen over sommeren 
Efterårets smukke mange farve natur tager nu over.  Vi har stadig 
muligheder for at få sejlet færdigt inden sæsonen slutter, og se lidt 
længere fremad omkring klub livet. 
Det er også en tid hvor vi alle langsomt begynder at tænke på den næste sejlsæson, og her 
i sommerferien  kom mange tanker igennem mit hoved, omkring fremtiden for klubben. 
Som vi alle kan se på aldersfordelingen er den  meget skæv i klubben, en stor sejlergene-
rationen er aldersmæssig på vej til pensionsalderen , eller  har pension. De gamle med-
lemmer af klubben  har en  måske lidt forskellig opfattelse i forhold til de yngre omkring  
forpligtende medlemskab. Mine tanker er: 
Hvorfor er der ikke flere der sejler?  
Hvor er alle de børn/unge som vi har opfostret til at kunne sejle blevet af ? 
Er sejlsport blevet en for dyr sport ?  Skulle vi have en afdeling for kano eller kajak.? 
Kunne Egely bruges til andre former for samvæ – f.eks. studiegrupper 
I øvrigt burde det være sådant, at alle de medlemmer vi har u/50 år deltager i de kommen-
de årsmøder og tager del i den fremtidige udvikling. Det er jer der skal forme fremtiden 
for klubben.  En fremtidsmulighed kunne være, skal vi lave en fælles ungdomsafdeling  
for alle unge medlemmer i de sydfynske sejlklubber. Det kunne  måske være løsningen 
for de unge, men er klubben samtidig villig til at give penge  til et fællesprojekt. 
Skal vi have en ny anden type kapsejladsafdeling, hvor deltagerne selv indkøber både til 
konkurrencesejlads, og i fællesskab deler udgifterne til drift og indkøb af både, eller skal 
klubben punge ud.  Er det en indbudt TEMA aften omkring fremtidens sejlads i Thurø 
Sejlklub der måske er vejen frem ? eller et spørgeskema til jer alle omkring din/jeres for-
ventninger til fremtidig sejlads omkring Øhavet, når vi  ser 5-10 år frem. 
Seniorgruppen laver meget arbejde som er nødvendig, her tages opgaver op og udføres 
arbejde til fælles gavn for alle der har sin gang omkring klubben. Kan det fortsætte, 
Svendborg Kommunes tilskud forventes ikke at stige de næste år til foreningslivet. Vil de 
kommende seniorer stadig bakke op om klubarbejdet og social samvær. 
Pigerne er en stor afdeling i klubben, og vil gerne fortsætte med at fastholde og udvikle 
afdelingen til fremtidig sejlbehov for kvinder.  
Der er kapsejlads med mange deltagere, hvor sejlerne kan sejle  som meget aktiv kapsej-
ler, eller måske mere som hyggesejler. 
Ungdomsarbejdet er en udfordring for udvalget, kan der tiltrækkes nye unge sejlere.  
Det  væsentlige er, at ungdommen i fremtiden har behov for trænere, men ikke mange 
klubmedlemmer tage denne opgave op, og vil videregive lærdom til de unge. 
Vi har forsøgt og vil stadig forsøge at få en Sejlerskole tilknyttet klubben, som tilbud til 
de mange nye  medlemmer. 
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Det er ikke farligt at komme til årsmøderne, men alle de bestyrelsesmedlemmer som sid-
der i udvalgene vil gerne have nyt indspark fra DIG, så tag nu den aftentur og deltag 
mindst på et af møderne i 2012.  Se i kalenderen i Gambøt-Posten 
De personer som sidder i udvalgene laver et stort stykker arbejde og nogle har siddet læn-
ge med begyndende metaltræthed, nyt blod er vejen fremad. Vi har fortsat en god udvik-
ling i klubben. På be-
styrelsesmøderne drøf-
tes klubbens anliggen-
der stadig i en god og 
positiv ånd, men alle 
vi klubmedlemmer har 
en udfordring, så 
Thurø Sejlklub stadig 
bliver Fyns Største 
Sejlklub.  
 

      Ib Oldrup. 

Ændringer i Reglement for sejlads udfor kyststrækningen  
       i Fyns Politikreds (senest 6.juni 2012). 

Jeg læser hovedpunkterne i ændringerne som: 
Reglementet fra 2011 opererede med en 200 meters grænse fra ky-
sten – den er nu ændret til 300 meter. Man talte om at bådene ikke 
måtte plane – nu en hastighedsgrænse på 5 knob. 
 Og vigtigt for Thurø Sejlklub: I § 1, stk. 3 er der  
 indført en undtagelse for bl.a.: følgebåde i forbindelse 
 med organiseret trænings- og kapsejlads. 
 

 
Den fulde tekst og oversigtskort er ophængt i Havnehuset               

   
 

 Reglement for sejlads 
Reglement for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere 
og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningen i Fyns Poli-
tikreds 
(Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen § 14, stk. 3) 

 Carl  
Bladudvalget 
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§ 1. Reglementet gælder for sejlads indtil 300 meter ud fra kyststrækninger i Fyns Politi-
kreds, som ikke er reguleret ved anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i med-
før af lov, herunder bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 (ikke-erhvervsmæssig sejlads 
med vandscootere m.v.), havnereglementer m.v.  
Stk. 3. Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, 
offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsformål eller erhvervsmæssig 
fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads. 
§ 2. Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski i det omfang, det er tilladt 
inden for 300 meter zonen, og sejlads med bræt, skal ske på følgende betingelser: 
● Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads 
● Sejladsen må ikke være til hinder eller til ulempe for badende 
● Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre. 
§ 3. Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere og jetski, fremført med en hastighed 
på mere end 5 knob skal foregå uden for 300 meter zonen. 
§ 4. Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere o. lign., kan 
foregå med den nødvendige hastighed men skal udføres vinkelret på kystlinjen og alene, 
når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen. Ved afsætning af vandskiløberen o. 
lign. ind mod kysten, skal det trækkende fartøjs hastighed nedsættes til maksimalt 5 knob, 
før det drejer. 
Stk. 2. Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 18 år eller 
derover til udkig for og agter. 
§ 5. Sejlads med vandscooter mv. fra og til kystlinjen, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 6. 
januar 2012, jf. § 1 og § 3, stk. 2, må ikke ske fra og til kommunale badeområder, jf. 
kommuneplaner, byplansvedtægter e. lign.  
Stk. 2. Såfremt kommunen har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fast-
lagt særlige veje eller korridorer ud til 300 meter fra kysten, skal disse anvendes, såfremt 
sådanne findes i nærheden. 
  
§ 6. For kyststrækningen ud for Svendborg Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, 
herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i Svendborg Sund og Skå-
rup Sund inden for området, der mod vest begrænses af den grønne sideafmærkning på 
Iholm Flak og vestkanten af Tankefuld Skov, mod øst af Odden, Skårupøre og Øgavl på 
Thurø samt mod syd/øst af den grønne sideafmærkning på Grønne Odde og de to ledefyr 
nord for Valdemar Slot på Tåsinge.  
Stk. 2. For kyststrækningen ud for Middelfart Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, 
herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i området øst og syd for 
Fænø, afgrænset i vest af en linje mellem den nordlige begrænsning af det undersøiske 
kabelfelts skæring af kysten ved ejendommen Stenderuphagevej nr. 3 og fyret ”Tyven” 
Fænø FL. WRG.5s og afgrænset i nord af en linje mellem Slotsbanken på Sudden vest for 
Hindsgavl og det nordligste punkt på Fænø og afgrænset i syd af Natura 2000 området. 
§ 7. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde. 
§ 8. Dette reglement træder i kraft den 1. maj 2012.  
Stk. 2. Tidligere udsendt sejladsreglement af 28. juli 2011 ophæves fra denne dato. 
 Politidirektøren på Fyn, den 24. april 2012 
 Marianne Birck 
 Sekretariatschef                     Senest opdateret: 30. juli 2012                          
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Thurø Bageri 
Struwestræde3 
Tlf. 62 20 50 43 

 
Din lokale håndværksbager 

 Der er fællestur i kølbåde for solingsejlere  
 

Fredag den 28. 9. kl. 16:00 i Gambøt til lørdag eftermiddag den 29. 9.  
Tilmelding på sms: 3054 1413.  vh. Nick Bünger, solingudvalget. 

    Der afholder åben klubmesterskab i soling  
 
Lørdag den 27.10.  kl. 09:00. Tilmelding er åben på sms 3054 1413  
vh. Nick Bünker solingudvalget 
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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 
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Pigesejlerne 

Indkaldelse til årsmøde 

 Fredag den 5. Oktober kl.18:00 

Efter årsmødet sæsonafslutning med spisning og hyggeligt samvær 
som solingerne arrangerer i år. 

Håber rigtig mange møder op, da det plejer at være en sjov og festlig 
afslutning på sæsonen. 

Da der også traditionen tro skal uddeles ”Lone -pokalen” opfordres i 
til at lave skriftlige indstillinger til bestyrelsen på mail senest 
30.September. 

Med venlig hilsen 

pigebestyrelsen 

 
    EFTERLYSNING!! 

I forbindelse med at Dansk Sejlunion snart skal fejre 100 års jubilæum har de 
bedt TSK om bidrag til et festskrift. 
Derfor og i det hele taget eftersøger vi materiale som belyser vores egen historie. 
Især efterlyses de videoer som blev optaget ved vores eget 50 års jubilæum.  
Nogen må have dem, vi ved bare ikke hvem. 
Kan du bidrage med materiale eller oplysninger herom, bedes du snarest aflevere 
dem til: 
  Formanden  (og vær sikker på min store tak herfor) 

VIGTIGT!             
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Stemningsbilleder fra aftenkapsejlads 
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Billeder fra Øhavet Rundt  
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Kom og vær med til at gøre årets 

Afriggerfest / Efterårsfest 
til et brag af en fest 

 
lørdag den 27. oktober kl. 18:30 i Egely 

 
 Vi sørger for levende musik, der nok skal få jer alle ud på  
 gulvet! Men først skal vi indtage en lækker forret samt  
 grillbuffet fra Nørhavegård og derefter kaffe/the med sødt. 
 

Pris kr. 295,  pr. person 
 

Der vil som sædvanlig være salg af  vin,  
øl og vand til meget rimelige priser. 

 
    OBS:   Vi skal være mindst 50 personer for at dette arrangement 
         kan løbe af stabelen så skynd jer gerne at tilmelde jer –  
 og senest den 10. oktober! 

 
Hilsen festudvalget 

 
    Frede og Leila, tlf. 62 20 63 62, mail: bastholm@thuromail.dk 
    Margit og John Erik, tlf. 62 20 51 55, mail: jessen@thuromail.dk 
    Yvonne og Flemming, tlf. 62 20 62 39, mail: yval@thuromail.dk 
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      Siden sidst i optimistafdeligen 
I uge 27 havde vi sommersejl på Thurø, her deltog 25 børn i en uges aktiviteter på og 
omkring vandet. Det var en fantastisk uge med stor aktivitet. 

Der var skattejagt, tur til Valdemarsslot, TORM- trailer og meget mere. Den ene dag be-

søg af en fra SIMAC som demonstrere en redningsflåde for børnene, og de fik lov at sma-

ge nødrationer. 

     Tak til instruktørerne for et flot stykke arbejde. 

Der blev også sejlet i sommerferien, dog kun om torsdagen. Der var få sejlere hver gang, 

det mærkes tydeligt når der går “ferie” i den. 

Vi er startet op igen efter ferien og har fået yderligere 3 nye sejlere. Det er en meget flot 

tilgang vi har haft i år, og indtil nu har vi stort set fastholdt de nye børn der er kommet. 

Vi har afholdt forældresejlads. Det går ud på at forældrene sejler optimistjoller og børne-

ne sejler i følgebådene. Første forældre i vandet får lov til at have vores uovertrufne flotte 

havenisser stående og pryde det næste år. Det blev Jannik Jensen der løb med dem i år. 

Næste store projekt er vores stævne den 8. + 9. september. Her er mange bolde i luften 

som forhåbentlig lander hvor de skal så vi får en sjov og hyggelig weekend med en masse 

glade børn. - Vi havde 2 sejlere med til NM som har klaret sig rigtig flot, tillykke til de 2 

med de flotte resultater. Det var Nicklas Boserup og Calle Sørensen. 

En del sejlere har været med til stævne i Rantzausminde den 25. + 26. august. Vi havde 

en rigtig god weekend med rigelig vind, der blev sejlet begge dage i flere jolletyper nem-

lig FEVA, Optimist og ZOOM8. Der var flotte placeringer til flere af vores sejlere. 
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Sejladskort 
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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. 

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 

Jan Herum Pedersen 

Lars Overgaard 

Ole Stuhr Hansen 

Per Skovly Jensen 

Helge Mortensen 

Ole Quist Lauritzen 

Thomas Biilmann 

Kasper Nadolny 

Christian Nadolny 

Benny Gliese 
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Bådoptagning: 
 

Er i år lørdag den 13. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper 
som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i 
havnehuset. 
 

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest søndag den 30. september, men måske er der 
plads før. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der fyldes op 
på hylden under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrins-
vis forbeholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved klubbens broer. 
 

 Husk alle master skal mærkes med navn og telefon-
nummer. 
 

Søsætning: 
Det sker lørdag den 13. april  2012. Og masterne skal være ud af masteskuret se-
nest søndag den 22. april 2012. 
 

                                           Broudvalget 
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Slutning af :  Vivi og Per med S/Y BIG L 
I regn og rusk sejler vi ned til den lille by Hjo, havnen er hyggelig men resten 
drukner i regnen. -  Videre går det til Karlsborg, hvor vi kommer lige til en broåb-
ning, sejler igennem og finder et hul, der passer til os. Nu skal vi se fæstningen, 
og det kan varmt anbefales at tage med på en guidet oplevelsestur på 1 ½ time, vi 
får historie og et spændende indblik i en soldats hverdag på Karlsborg under an-
greb fra russerne. Der er aktion – lydkulisser – film og fortælling og tiden flyver 
bare af sted. - For sidste gang sluses vi op i den ældste sluse – 3,5m – og kommer 
så ud på den smukkeste sejldag vi har på turen gennem kanalen. Det snor og bug-
ter sig og vi sejler mellem lave stenkanter, hvor der er vand på den anden side, 
nogle steder er det smalt og hollænderen foran os tuder inden svingene, man føler 
sig hensat til en anden verden. Et par store traner svæver lige over os og lander 
tæt på. -  Så kommer den første nedslusning, den er håndrevet så jeg må hjælpe 
slusevagten med at lukke og åbne. En hel del broer senere lægger vi os ind for 
natten bag 2 andre danskere i Törreboda. 
Desværre kæmper vi lidt med nedslusningen, hvor der er flere i træk, vi er nemlig 
kommet til at ligge bagest, da vi er tykmavede er det svært at komme ombord og 
båden foran er ret uvillig til at rykke frem. Det er jo den slags der ske, og ankom-
met til Sjötorp ligner mine ben det svenske flag – gule og blå. Vi har fået at vide 
at den nederste havn er fuld, så vi når lige at finde en god plads i den øverste, in-
den alt er optaget og går en dejlig tur i det flere- etagers havneområde. 
D.4/8 går vi igennem de sidste sluser og ud på Väneren, det bliver rart at have lidt 
albuerum igen. - Kursen bliver sat mod Mariestad, her ligger vi i en havn med 
masser af liv, lige midt i byen. 
Næste dag vågner vi op til tåge, men den letter snart ud over vandet og vi kan kan 
sejle ud i en smuk morgen. Da vi kommer ud på det åbne vand, kan vi se Läckö 
slot på 10sm afstand og det ser flot ud. Vi sejler tæt forbi i det snævre zik-zak løb 
ind til Spiken. Havnen er med mange hjørner og kroge, der er utroligt kønt med 
boder – restauranter – fiskeboder osv. og det er absolut et meget populært sted 
som er et besøg værd. 
Det gode vejr fortsætter til den kønneste tur på Väneren – fra Spiken og ud på det 
åbne vand, vi sejler bl.a gennem et sted hvor der har været en bro, her er kun 7 m. 
bredt og de gamle betonpiller står der endnu. Så sættes kursen mod Vänersborg, 
hvor vi lidt skuffede går ind i en næsten tom havn. Vi havde nok forventet masser 
af aktivitet, men heldigvis kommer der et par stykker hen under aften. 
Nu er vi indstillede på at tage turen til Göteborg på 2 dage, så vores første mål er 
Lilla-Edet. I dag er det fredag, vi går ud sammen med en båd fra Marselisborg, de 
skal være hjemme og på arbejde på mandag......godt det ikke er os. Så er det de 
store sluser vi skal i. De virker ret skræmmende at gå ind i, men er udramatiske 
ved nedslusning, hvis man ellers kan finde et sted at holde fast. Vi ender med at 
være 4 både til bagbord, så vi får nogle slusninger uden på Århusbåden – det er 
luksus ! 
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Da vi sejler i i Lilla Edet er der helt tomt, det er en underlig fornemmelse og vi 
opdager at ferien er ved at være slut for mange, de sejler langt og kommer først 
ind sent på aftenen. Mange store skibe bliver sluset igennem i løbet af natten,og 
vi er spændte hvornår vi kan komme videre. 
Per går op til slusevagten ; ”kom I bare så åbner jeg” - det er jo nemt og vi sejler 
ind i den højeste og ældste sluse på denne strækning. Samtidig er det også den 
sidste slusning, så har vi bare en hel del broer tilbage inden Göteborg. Det er en 
smuk tur, men den bærer hurtigt præg af, at vi nærmer os en storby, så vi er godt 
tilfredst da vi efter kort tids venten sejler igennem den sidste lave bro og ind i 
Göteborgs travle havneområde.  
Det er lørdag og omkring os ”høvler” det rundt med motorbåde – hurtigfærger – 
turistbåde – Stenafærger – på kryds og tværs, så vi glæder os til at komme ud til 
området i udkanten, hvor vi har udset os havnen ”Langedraget”.  
Da vi nærmer os kan vi ikke se horisonten eller skærene udenfor – overalt er der 
fyldt op med både så langt øjet rækker og 1/2sm før havnen bliver vi afvist.  
”sejl udenom feltet” lyder ordren. 
Der er formel 1 ræs, og vi må sejle spidsrod gennem en tyk rand af ankerliggere – 
badende – småt sejlende – skær og kompasafmærkninger ol. Der ligger nok 1000 
tilskuerbåde inkl. en stor parkeret Stenafærge med tilskuere, og det er lidt af et 
mareridt at finde en vej igennem, så navigationen og nerverne har fået lidt af en 
udfordring, da vi efter ca. 2 timer endelig kan fortøje på en superplads med første 
parket som tilskuer til ræset i 2 dage. - Da vi næste dag skal ind og besøge Göte-
borg, starter vi en kriminel løbebane i sporvognen ! 
Vi er kommet på og vil gerne betale, men man skal have et kort – betale via sms 
eller have lige penge i mønt og da vi ikke har mulighed for at gøre det, henvender 
jeg mig til konduktøren. - ”Hvis der kommer kontrol får i hver en bøde på 1000 
kr” - og så vil han ellers ikke hjælpe mig, så vi håber på held – det er ubehagelig 
og vores medpassagerer er forargede på vores vegne. - Heldet er med os og vi 
finder tilfældigvis en lastbil inde i byen, hvor vi kan købe billetter til hjemturen. 
Om eftermiddagen ser (og hører) vi bådræs, det er helt vildt og spændende at se, 
så vi prøver at video-filme, men de er svære at fange i den fart (200km/t). Vi når 
da også dårligt nok at opfatte det, da en af bådene slår en saltomortale og lander 
med bunden i vejret. - Mandag d. 10/8 viser vejrprognosen at der fra i morgen vil 
blæse vældige vinde fra det W-lige hjørne. Vi er faktisk lidt trætte af det svenske 
gæstehavnssystem, som vi jo har slidt på i en rum tid, så vi tager en rask beslut-
ning og sætter kurs mod Læsø. Det er med lidt blandede følelser, vi tager den 
kurs, for det føles som om at så er vi jo hjemme igen! 
Det er vi faktisk, men vi tog os god tid og en tur rundt om Fyn i tilgift. 
Vi har haft en dejlig tur med en masse spændende og udfordrende oplevelser, 
som vi gemmer inde på nethinden og i sejlerhjertet. 

Så ses vi på landjorden eller på vandet, for sæsonen er jo langtfra slut. 
Hilsen Per og Vivi 
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Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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