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Sejlerdiplomer
til vore unge
sejlere i TSK

Nye klubmestre i minifleet!
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Ørkild
Støberi

Containerudlejning

Boligudlejning

ØRKILD-SOLAR
Din solcelle leverandør

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

3

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

Thurø

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

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

Udvalg
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
November 14. årsmøde, husudvalget kl. 19:00 i Egely
19 solingårsmøde kl. 19:00 i Havnehuset
20. årsmøde, bladudvalget kl. 19:00 i Egely
21. årsmøde, aktivitet og kapsejladsudvalget kl. 19:00 i Egely
22. årsmøde, broudvalget kl. 19:00 i Egely
25. søredning se side 7
December 17. husk deadline til bladet
God jul og godt nytår
Januar

27 ordinær generalforsamling
i Egely Kl. 10:00. - Der er kaffe
og rundstykker fra kl. 9:30

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 er indtil nu udkommet til ca. 580 sejlere 6 gange om året
i starten af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September
og November. Det overvejes evt. at reducere antallet! 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 17. december
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Vi giver ordet til formanden
Nogle gange skal det være skidt før det er godt, det må vi sige i
forhold til vort Havnehus. Det har flere gange i årenes løb været
behandlet med maling , men vi har ikke været tilfredse, de seneste
års behandling har ikke gjort det bedre. Nu er huset blevet skalperet
for maling, og skal stå og tørre i vinterens løb, og til foråret have en
ny gang maling, som forhåbentlig er den rigtige, alt dette og meget mere kan du få svar på
hos Husudvalget.
Nu er vi i gang med sensommerens arbejde på båden uanset størrelsen,der er en vemodig
vinter periode foran os, med for lang tid til den nye sæson. Udvalgene er vel forhåbentlig
ved at lægge hånd på vinterens aktiviteter, det kan du læse mere om i de kommende
Gambøt-Posten.
Med mit indlæg i det seneste blad, hvor jeg orienterede lidt om de tanker der er for
fremtiden i klubben, var det mit ønske at der blev afholdt en mødeaften med drøftelse
omkring klubbens fremtidige vej for alle vore forskellige aldersrelaterede aktiviteter, men
det har været småt med tilbagemeldingen, ikke et klubmedlem har reageret, det er kun
godt, så må alt være i den skønneste orden. Ingen utilfredse medlemmer.
I stedet kan du/ I bruge jeres energi på anden måde, på budgettet i 2012 var der afsat midler til evt. at få fornyet brodækket foran Havnehuset det gl. er ved at rådne op. Skal vi
gøre brodækket bredere, så der bliver plads til cafeborde eller lignende bord/ stolesæt, så
vi i stedet for at sidde ved Pers patio, kan trække vest over og nyde den nedgående sol.
Der er allerede enkelte forslag og ideer til, hvorledes det nye brodække kunne være, men
har du en god ide, kan du give det videre til Husudvalget eller undertegnede. Det kunne
også være levering af en råskitse på, hvorledes det kunne komme til at se ud. Så udover
huset skal males til den nye sæson, kunne et nyt brodække måske også blive lavet i samme anledning.
Ungdommen prøver stadig at kunne tiltrække de unge og medens sæsonen er ved at slutte, skrives der til fonde for at søge midler til nye både, jeg håber at anstrengelserne giver
bonus, nu må vi se.
En af de vigtigste udvalgsmøder når vi snakker klubbens fremtid, bliver den fremtidige
kommunikationsform overfor medlemmerne, vi er i en brydningstid , hvor vi i dagligdagen bruger flere og flere informationskilder til at få vores information, herunder hvad der
sker i Thurø Sejlklub, så spørgsmålet er om Gambøt-Posten den rigtige måde med informere på?
Vil du tage del i den debat, mød op på Bladudvalgets årsmøde tirsdag den 20. november
og giv din mening til kende. Bestyrelsen vil gerne samle de medier, der har med kommunikation at gøre i et nyt udvalg, som skal dække Bladet- hjemmesiden og IT-dækning mv.
Husk også klubbens generalforsamling den sidste søndag i januar måned, hvor vi i bestyrelsen gerne ser dig denne dag .
Her i årets mørke tid, ser vi at de sidste ture for ungdom og solingsejlerne er ved at slutte,
og jeg vil ønske jer alle en god periode, med andet end sejlads, her hvor julearrangementer tager over.

Ib Oldrup
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Solingårsmøde mandag d.19.11. kl. 19.00 i Havnehuset
Kom og deltag i evaluering af dette års sejlsæson i Solingerne, og kom med
gode ideer til aktviteter i Solingerne til næste sæson. Vi skulle gerne fortsætte
med et stort aktivitetsniveau , så mange af Sejlklubbens medlemmer fortsat kan få glæde af vores klubbåde. - Vi ses d. 19. 11.
Solingudvalgsformand
Jørgen Holme

Nye klubmestre i minifleet!
Lørdag den 27. oktober blev de nye klubmestre i minifleet fundet.
En frostklar morgen blev afløst af blå himmel, solskin og ideel vind mellem
3-7 sekundmeter.
De nye klubmestre blev Jørgen Holme og Henrik Meyer. Først blev der
sejlet indledende heat om formiddagen på Tåsingesiden overfor Grasten,
idet vinden var i nord. Så var der madpakker på land og lidt spilerlapning,
og så gik vi igang med finalesejladserne, hvor kun de 4 bedste mandskaber fra de indledende sejladser deltager.
Ialt blev det til 10 sejladser under kyndig dommerledelse fra Hans Knudsen og Peter Hübner, som sørgede for den perfekte banelægning.
Resultatet af finalen, som var særdeles spændende og først blev afgjort i
allersidste sejlads, blev:
Nr. 1 og klubmestre Jørgen Holme og Henrik Meyer
Nr. 2 Henrik Buchwald og Erik Garne
Nr. 3 Brødrene Isager
Nr. 4 Brødrene Bünger
Som sædvanlig afsluttedes dagen med en tår øl og ristede pølser på grillen, samt efterfølgende præmieuddeling, inden vi vendte næsen hjem efter en herlig dag.
Mvh Henrik Buchwald
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Hej alle
Nu er det endelig lykkedes mig efter et langt forløb at få en dag med søredning
stablet på benene.

Det bliver den 25. november
Arrangementet løber af stablen fra ca. kl.12:00 til vi er færdige - 3- 4 timer efter.
Det bliver på:
Maersk Training Esbjerg A/S, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø.
Prisen bliver 350 dk. / person
Vi vil prøve følgende:
1.
2.

3.
4.
5.

Gennemgang af rednings veste og flåde – hvad er der i flå
den og hvordan betjenes det?
Afprøvning af redningsveste i vandet – her kan i bruge jeres
egne veste og eget sejlertøj – mærke opdriften fra tøjet og
udløse redningsvesten – tilpasse den så den er behagelig.
Overlevelse i vandet – forme gruppe og hvordan man bedst
holder på varmen. Kædesvømning og bjærgning.
Vende en flåde og komme op i den
Miljø øvelsen – foregår i bølgegang, med vind og lyd på. �

Der vil være redningsveste til rådighed, men hvis din vest alligevel står for
at skulle have en ny patron, var det måske her den skal fyres af?
Vi har tidligere lavet et lignende arrangement, og jeg tror, det var noget af
et ”wake up call” for deltagerne, som alle var meget begejstrede da dagen
var slut.

Alle kan deltage!! Øvelserne tilpasses til deltagerne.
Der er to af de normale instruktører til stede som sørger for at alle får en
god oplevelse.
Der er mange, der har spurgt til det her arrangement, så mød talstærkt
op.
Henrik Bo Frænde
Tilmeldelse til:
Ingeborg Andersen
tlf. 62 20 71 60 - mob. 25 44 96 42
formanden@thuroesejlklub.dk
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Thurø Bageri
Struwestræde3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

Det er gratis at annoncere i Gambøtposten.
Har du noget der bare fylder op, som andre måske
lige står og mangler. Så prøv at sætte det i bladet.
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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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Prisliste for klubbens medlemmer
Medlemskab:
Senior medlem fra 27. år
Ungdom/Junior til og med 26 år
Familiemedlem:
2 v. samt alle hjemmeboende børn u/ 27 år.

kr. 500,00
kr. 400,00
kr. 1.000,00

Klubstander:

kr. 50,00

Hus
Udlejning af klubhuset Egely:
Pr. dag kr. 1.000,00
2 dage kr. 1.500,00
3 dage kr. 2.000,00

Havnen
Gæster kr. 120,00 pr. døgn – 3 døgn kr. 300,00 inkl. El
Bad kr. 10,00 (4 min)

Fastliggere:
Plads ved broen:
kr. 63,00 pr. kvm. (længde x bredde indeksreguleres årligt)
vinterplads: kr. 31,50 pr. kvm
El- pr. broplads ved større forbrug
Henstå på havnearealet om vinteren

kr. 250,00
Kr. 31,50 pr. kvm

Indtægter under vore udvalg
Aktivitetsudvalg:
Deltage på vor lokale aften kapsejlads kr 200,00 årligt
Deltagelse på Kapsejladsen Øhavet Rundt ca. kr. 300,-

Pigeudvalg:
Brug af klubbens både kr. 0,00

Bladudvalg:
Annoncer i Gambøtposten:

Farve:

1/1-side kr. 3.250,1/2 side kr. 1.875,1/4 side kr. 1.125,-

kr. 4.125,kr. 2.375,kr. 1.500,-
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Solingudvalget:
Sæsonkort i en Soling kr. 500,Lån af Soling til lokal Mandag Kapsejlads
Udlejning/arrangement : aftales nærmere
Fleetsejlads pr. gang kr. 50,00 pr. person

kr. 1.500,- årligt Inkl. Startgebyr.

Juniorer/ungdomsudvalg:
Årlig leje af en af klubbens både kr. 0,00

Optimisterne:
Årlig leje af klubbens både kr. 0,00

Klubbens Både:
Kan bruges af medlemmerne når der ikke er klubmæssige aktiviteter:
Soling:
Dagstur o/4 timer kr. 100,00 pr. person, ikke medlem af TSK kr. 125,00
Dagstur u/4 timer kr. 50,00 pr. person, ikke medlem af TSK kr. 75,00
Weekend elle 2 dage inkl. Overnatning med Solingkort kr. 250,00 pr. soling
Ferieture i Skoleferien med sæsonkort kr. 1.000,00

806-eren
Sæsonkort kr. 750,00
Dagsture o/4 timer kr. 150,00 pr. person, ikke medlem af TSK kr. 200,00
Dagsture u/4 timer kr. 75,00 pr. person, ikke medlem af TSK kr. 100,00
Ferieture i skoleferien pr. uge med sæsonkort kr. 1.500,00
Ferieture i skoleferien uden sæsonkort kr. 2.500,00
Ferieture i skoleferien for juniorsejlere kr. 700,00
Weekend elle 2 dage inkl. Overnatning med Solingkort kr. 250,00 pr. soling
Ferieture i Skoleferien med sæsonkort kr. 1.000,-
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Ungdomsafdelingen
Sæsonen er gået på hæld, det betyder dog ikke at vi er holdt op med at sejle, der
sejles hver søndag eftermiddag frem til jul hvis der er tilmeldte til det. Jesper Andersen står for vintersejladsen.
Vi har haft en super sæson med tilgang af 12 nye sejlere i optimistafdelingen, det
er meget flot og vi har kun haft et ubetydeligt frafald på en enkelt sejler. Vi laver
forskellige aktiviteter hen over vinteren hvor vi samles ca. 1 gang om måneden
alle sammen. Der bliver både plads til hygge og teori.
Vi er i fuld gang med planlægningen af sæsonen 2013, så vi er klar til at tage mod
både de “gamle” sejlere og en håndfuld nye sejlere. Vi arbejder i øjeblikket på
at få trænergruppen på plads. Det er ekstremt vigtigt at vi har en god træner stab
som har lysten og evnerne til at tage sig af børnene og de unge mennesker.
Vi har fået forøget vores udstyr med 2 nye Zoom 8 joller. Disse er indkøbt og står
nu på pladsen. Det er med til at sikre at vi også fremover kan tilbyde attraktive
muligheder for vores større børn. Jollerne er indkøbt via sponsorater fra SYDBANK og Altmuligmanden. Tak til vore sponsorer.
Vi har afholdt vores årlige stævne som blev en stor succes. Vi var ikke så mange
sejlere som sidste år, men der var stor ros fra deltagerne. Via velvillige sponsorer
lykkedes det os at skaffe flotte præmier, mad m.v. således vi har kunnet lave en
pænt overskud på stævnet. Der blev ydet en super indsats af mange forældre under afviklingen af stævnet, det er med til at det hele kan lykkes.
Søndag den 7. oktober afviklede vi klubmesterskab, der var desværre temmelig
meget vind den dag, så det var ikke alle der kom på vandet, men som en af børnene sagde, det gør ikke så meget jeg kommer jo for at hygge mig.
Onsdag den 24. oktober skal vi have forældremøde med Allan Borch fra Dansk
sejlunion. Allan er konsulent og kommer med gode ideer til vores videre arbejde I
ungdomsafdelingen.

13

Thurø Sejlklub

LONEPOKALEN 2012
- Årets pigesejler
Mette Hundahl blev i år valgt til årets
pigesejler og kåret med ”lonepokalen” som
her bliver overrakt af sidste års vinder Janice

Fra optimisterne/ ungdomsafdelingen

14
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Fra pigernes årsmøde

Fællessang

Der uddeles diplomer til de
dygtige optimistsejlere

Hvem fik den længste skræl?

15
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Her er der gang i strikkepindene

Og her pilles der rejer

Så skrælles der æbler

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

Thurø Sejl-

P & S MARINE SHOP

16
Thurø Sejlklub
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Årsberetning Solingafdelingen 2012
Sæsonen 2012 startede med forårsklargøring af Solingerne og klubbens 806. Der
var som sædvanlig god opbakning til klargøringen af klubbådene.
Så snart 806èren var søsat, tog nogle af Juniorsejlerne af sted på togt til Middelfart. Senere på sæsonen var der nogle Juniorsejlere af sted på tur i det Sydfynske
Øhav med 2 Solinger og 806èren, desværre i dårligt vejr. På denne tur skete der
desværre en kollision mellem en Soling og 806;eren, heldigvis uden nogen kom
til skade men en Soling fik en skade på skroget og en bom og spilerstage knækkede. Forsikringen har udbetalt erstatning, så vi kan få udbedret skaden og købt en
ny bom og spilerstage.
Det er dejligt at 806èren er blevet brugt mere i denne sæson, både af juniorsejlerne, men også til mandagskapsejlads og til udlån. Vi har fået en ny genua, og storsejlet trænger nu også til udskiftning.
Solingerne har alle 4 været udlejet til mandagskapsejlads, og juniorsejlerene har
deltaget i Tåsinge rundt og nogle har prøvet at sejle Fleetsejlads. Til Fleetsejlads
var der i foråret lidt mindre fremmøde, men i efteråret var der igen fint fremmøde
med 4- 6 besætninger der dyster på de korte kapsejladsbaner . Igen I år fortsætter
Fleetsejlads til der kommer is på vandet. Pigerne har brugt bådene om onsdagen,
og der var en enkelt Soling der deltog i Hyæneræs.
Solingerne bliver løbende vedligeholdt med reparationer og udskiftning af slidt
grej. Det kræver noget arbejde at vedligeholde bådene, da de er ved at have nogle
år på bagen, og bliver brugt flittigt, men bådene bliver hurtigt gjort sejlklare af
bådsmændene, og af Solingsejlerne.
Solingerne trænger til nogle nye spilere. Vi har 2 sæt spilere, 4 spilere er 4 år
gamle og i god stand, men de 4 gamle spilere trænger til udskiftning, da de er
blevet møre i dugen og nemt går i stykker. Vi må prøve at skaffe nogle sponsorer,
eller evt. se om vi kan købe nogle brugte som ikke koster så meget.
Solingafdelingen var igen i år på en efterårs tur i et par større både. Denne gang
gik turen til Fåborg, hvor vi grillede på haven, og hyggede os ned om læ, da det
var rimeligt dårligt vejr. Det var som sædvanlig en sjov tur hvor vi fik lidt distancekapsejlads også.
Jeg synes det har været en god sæson, Klubbådene har været brugt flittigt, og er i
brugbar stand, og hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyt fra Soligafdelingen.Vi har i år haft tilgang af nye medlemmer til Thurø Sejlklub , som har
meldt sig ind i klubben fordi vi kan tilbyde sejlads i Klubbådene. Vi må selvfølgelig håbe på, at endnu flere af Klubbens medlemmer vil bruge Klubbådene i næste sæson.
Soligudvalgsformand

Jørgen Holme
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Landkrabbe-beretning fra Nordisk Mesterskab:
I juli havde jeg fornøjelsen at deltage, som mor til Calle Hulthin Sørensen ved
Nordisk Mesterskab i Optimist og Zoom-joller i Pärnu, Estland.
Sikke en oplevelse blandt entusiastiske unge sejlere. I alt deltog ca. 285, hvoraf
175 var optimist sejlere ligesom Calle. Uden at kunne dokumentere det, skyder
jeg ikke helt ved siden af, når jeg påstår, vi var 700 menneskers tilstedeværelse
blot for optimisterne. Dertil kommer de andre sejleres familiemedlemmer. Så Pärnu, med sine ca. 40.000 indbyggere, var velbesøgt.
Vejrguderne var ikke alt for venlige. Eller måske var de lige lovligt venlige. Det
er, som man tager det. Temperaturen sneg sig op omkring 30 grader, visse dage
endnu varmere. Vinden lagde sig, da varmen var på sit højeste. Dansker-lejren
var kæmpestor med masser af campingvogne, hvorpå der stod skrevet: HUSK
solcreme, drikkevand og salt! Én dag afblæste arrangørerne sejladserne på grund
af varmen og næsten ingen vind. Ikke desto mindre måtte et par deltagere en tur
på hospitalet med solstik efter mange, mange timer på vandet i bagende hede fra
den skyfri himmel. Vinden kom igen lige som de gæve sejlere nærmede sig ophalingstederne.
Afblæsning af den dags sejladser slog ikke de unge mennesker ud. De kastede sig
i vandet og muntrede sig. De fleste så ud til at skabe kammeratskaber på land og
på tværs af nationaliteter. Ikke mindst forekom svenske piger at være særlig godt
selskab for visse danske drenge�
Det lykkedes at gennemføre 6 individuelle sejladser, hvor Calle overalt sejlede
sig til en samlet 36. plads blandt 97 drenge. Calle blev nr. 10 blandt danske drenge. Calles mål var at placere sig i den bedste halvdel, hvilket jeg, som den fuldstændig subjektive tilskuer jeg jo er, var glad for at opleve Calles tilfredshed med.
Desuden afvikledes holdmesterskaberne, hvor Danmark blev nr. 2.
De danske piger og drenge hentede begge sølv i holdsejlads, godt hjulpet af det
der udviklede sig til et forrygende dansk heppekor. Sejladserne afvikledes så tæt
på land, at alle snildt kunne følge med. Det var nervepirrende og stor succes at
arrangørerne havde tilrettelagt dysten i floden lige ved havnen.
Esterne leverede et stævne som passede vor familie fint. Vi har ikke deltaget i
internationale stævner tidligere, så sammenligningsgrundlag har vi ikke. Det, vi
konstaterede, var at mange, mange mennesker gjorde en kæmpeindsats for at afvikle stævne med ca. 285 unge sejlere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland
(som kom med 24 optimistjoller og 2 følgebåde på én specialbygget trailer!!!),
Estland, Letland, Litauen og Rusland.
Det danske planlægnings team gjorde også en formidable indsats, der gjorde det
let tilgængeligt også for nybegyndere i international stævnesammenhæng at
”finde vej”. Deres anvisninger til færgerute, følgebåds-transport, trænergruppe,
landsholdstøj osv. osv. var til stor hjælp.
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Stævnet blev gennemført i det Estere kalder deres Sommer by. En hyggelig by
med mange træhuse giver visse steder præg af gammel western landsby. Mor og
Peter den Store beordrede i sin tid alle sten til byggeri i St. Petersborg. Pärnu
måtte derfor ”nøjes” med huse af træ. 30 km strand var et imponerende syn. Og
en sælsom oplevelse at blive antastet af det, der skulle vise sig at være velmenende Estiske mænd, som forsøgte at gøre os opmærksomme på at vi travede
mod stranden kun for kvinder… med lidt god vilje kunne vi efterfølgende læse
os til det på skiltet, da vi havde passeret kvinder i alle størrelser og en enkelt
mand under sin parasol på en bestemt strækning.
Vi valgte at indlogere os i en Bed & Breakfast et par kilometer fra den danske
lejr, som ellers lå lige ved den kanal, hvor jollerne skulle søsættes. Det var stor
succes, fordi Calle både deltog i kammeratskabet på pladsen, gik ”hjem” til roligere omgivelser og fik sin nødvendige nattesøvn.
Estere er venlige mennesker. Alle vi mødte udviste interesse og hjælpsomhed.
Denne venlighed og den historiske sammenhæng Danmark har med Estland/
Tallinn, hvor Dannebrog efter sigende faldt ned, gør at vi alle 5 har stor lyst til
gensyn.
Det er let og billigt at flyve til Tallinn fra København. Og der er glimrende færger fra Stockholm til Tallinn. Landevejen til Pärnu er god. Esterne oplevede vi
som hastige trafikanter. Lettere hasarderede overhalinger forekom undervejs.
Køreturen til Pärnu, 125 km fra Tallinn kan gøres på et par timer. Der er god
busforbindelse med halv-nye busser. Turen fik en ekstra dimension, da vi gjorde
en dyd ud af at tælle storke… vi opgav da vi nåede op over flere hundrede…
Alene på grund af alle storkene bør man køre ruten fra Tallinn til Pärnu, hvis
rejseplanerne går til Estland.
Priserne er overkommelige på både logi og mad. Noget billigere end danske forhold. Den gamle by i Tallinn nåede vi at trave i et par timer. Det er for lidt. Den
smukke middelalderby er et længere besøg værd!!!
Bjerne og Calle havde 14 skønne dage inklusiv transport, træningsdage og stævne. Christiane Laura, Claes og jeg måtte ”nøjes” med de 5 vigtigste dage hen
imod slutningen.
Vi fulgtes alle hjem og besøgte selvfølgelig ”Vasa”-museet i Stockholm, inden
vi atter fik dansk jord under fødderne. Storslået!
Med landkrabbelige sejlerhilsner
Hanne Hulthin Sørensen
Mor og hustru til inkarnerede sejlere, og fhv.
Serviceringsgast på S/Y Stephanie
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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

Thurø Sejlklub byder
velkommen til følgende
nye medlemmer
Asger Røhling Sørensen
Ella Kirstine Ellis
Rasmus Slabiak

NB: hvis du er tilmeldt nyhedsbrev på hjemmesiden
og ikke har modtaget mail med PDF fil, da tilmeld dig igen,
idet din tilmelding muligvis ved et uheld kan være slettet!
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Sejlerskole
På TSK´s bestyrelsesmøde den 9. oktober blev det besluttet at starte en Sejler
Skole med undertegnede som ansvarlig leder.
Opgaven bliver i første omgang at kommunikere dette ud til klubbens nuværende
medlemmer og på lidt længere sigt at kommunikere dette ud til en større kreds
uden for klubben.
Da etablering og drift af en Sejler Skole ikke er et one man show, men et team
work mellem flere af klubbens medlemmer, vil jeg inden for den nærmeste tid
rette forespørgsel til flere af klubbens medlemmer om at involvere sig i dette projekt. Der vil blive behov for personer, som vil påtage sig undervisning i sejlads og
bådhåndtering, teori undervisning, kapsejlads regler, sikkerhed til søs, søfartsregler, farvandsafmærkninger og brug af søkort osv. Da en sejlerskole ikke kun drejer sig om sejlads og teori, vil der også være behov for personer, der vil tage ansvar for de mere sociale aktiviteter som f.eks. weekendture, deltagelse i Sejler
Skole Cup og andre sociale arrangementer.
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 sikkerhed i at håndtere en sejlbåd under alle forhold og i alle situationer. Kurset strækker sig over to sæsoner, består af såvel teoretisk som praktisk undervisning og
afsluttes med 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.
Kapsejlads
Ankring.
Fortøjning.
Kompassejlads.
Langturssejlads (weekendture)
Natsejlads.
Elementære søfartsregler.
Grundlæggende navigation.
Brug af søkort, stedbestemmelse.
Farvandsafmærkning.
Orientering i ”Sikkerhed til søs”, ”Sejl og trim”, ”Førstehjælp til søs”

Thurø Sejlklub
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Hvad koster det at deltage:
Sejlerskolen for sommer – sæson 2013 inkl. kursushåndbog kr. 1.800,Medlem af Thurø Sejlklub er obligatorisk.
Teoriundervisning for vinter – sæsonen 2013/2014: kr. 2.000,- inkl. Materialer og
betaling for duelighedsbevis.
Bådene:
Sejlerskolen råder for nuværende over 1 stk. Int. 806 og 4 stk. Solinger.
Sejlerskolens formål og omfang:
Målet med kurset i praktisk sejlads med sejlbåd er, først og fremmest at øge sikkerheden for de der færdes på vandet i deres fritid. Derudover at bibringe eleverne en praktisk viden om det at være ombord i en sejlbåd og at kunne håndtere
denne under alle forhold. Endvidere at kunne afslutte kurset med den praktiske
prøve til duelighedsbevis.
Dette opnås ved, at der sejles 2 – 3 timer om ugen i månederne maj, juni, august
og september.
Sejladserne forventes at foregå tirsdag eller torsdag fra kl. 18:00 til 21:00.
For at kunne erhverve det endelige duelighedsbevis skal man foruden den praktiske prøve bestå den teoretiske prøve i navigation. Dette klares om vinteren mellem 1. og 2. år.
På denne måde kan man have det endelige bevis efter 2. skoleår.
Orienteringsmøde:
Primo marts 2013 vil der blive afholdt et orienteringsmøde i Thurø Sejlklubs
klubhus Egely.
Dato og klokkeslæt vil blive kommunikeret via Thurø Sejlklubs hjemmesider i
løbet af vinteren.
Vi forventer at starte sejladserne primo maj måned.
På orienteringsmødet vil datoer for sommer- og vinterprogrammet blive forelagt.
Af hensyn til den videre planlægning af aktiviteter og disponering af både, vil det
være en stor hjælp, hvis interesserede henvender sig hurtigst muligt.
Sådan bliver du tilmeldt:
Tilmelding til: Steen Andersen på
telefon 62 20 75 01 mobil 25 23 20 10
Eller mail: vandam&thuromail.dk
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LONEPOKALEN 2012
Årets pigesejler
Et år er gået – en sejlsæson er slut.
Blandt mange, som kunne være kandidat til Lonepokalen, har vi især hæftet os
ved én. Ikke fordi, hun gør det store væsen af sig. Lille og spinkel – men alligevel ”stor”.
- Hun er stille, rolig, hjælpsom – altid afdæmpet, altid imødekommende.
- I 1998 startede hun som pigesejler i Grinde med Marianne. Fra 2001 til 2006
med FREJA hos Dorte Snitker, fra 2007 til 2011 med soling og 2012 med Olivia
15. Sæson.
- I 2001 satte hun os stævne på Simac, hvor vi blev indviet i vejrets mysterier
og ”sejlede” med coastere på animationscomputer. Siden har hun jævnligt lært
os andre om sikkerhed til søs, sejlads i mørke og vejrets mysterier.
- Som medlem af Pigeudvalget er det hende, der sørger for, at pigernes hjemmeside er klubbens bedste – overskuelig og opdateret. Stedet hvor kendskab til Pigesejlads udbredes.
- Hun har efter de mange år som gast fået fod på eget dæk – og lægger straks
båd til. Har oven i købet måttet imødegå truende problemer med motoren ved at
indføre sikkerhedsrutiner og –kontroller. Hun lader sig ikke vælte af modgang –
og giver ikke op.
- Som ny bådejer står hun ikke tilbage for at sejle Hyæneræs. Hvor mange sejler,
som om de har hul i hovedet. Ja, da sejler hun i kraftig vind og med køligt overblik med hul i hovedet.
- Hun har i år været i havnen
en enkelt gang i processen
med at dække en Soling ordentligt af. Hurtigt op – i
lånt tøj – og gennemførte
resten af programmet.
Hvis nogen fortsat skulle
være i tvivl: - Det er Mette
Hundahl, vi mener!
Mette er indstillet til at modtage Lonepokalen af besætningerne på Liberté, Mette
II, Fandango og Rosalina.
Hun er énstemmigt kåret til modtager af årets Lonepokal af udvalget bestående
af gamle ”Lone’r.

TILLYKKE!!!!!
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Pigesejlerne
Årsmøde 05.10. 2012
Årsberetning 2012
Sejlsæsonen 2012 er så småt ved at rinde ud for de fleste af os, og andre fritidsinteresser tager over for vinteren.
Min første sæson som formand er snart slut, og alle mine bekymringer om, hvordan det dog skulle gå, blev afløst af fortrøstning og glæde over, at opleve et team
der trækker på samme ”hammel”, og hvor vores forskellige kompetencer kommer
i spil, og går op i en højere enhed til glæde for vores pigeafdeling.
Dog ikke altid uden diskussion, men det er jo der ideer og visioner udvikles, bliver afstemt og realiseret.
Jeg har fra starten været bevidst om, at jeg blev en uddelegerende formand, så
alle i bestyrelsen fik ejerskab og opgaver der skulle løses. Det har fungeret godt.
64 piger tilmeldte sig i år, og set i lyset af, hvordan medlemstallet stagnerer alle
vegne, syntes jeg vi kan være ganske godt tilfreds.
Jeg vil ikke i årsberetningen komme ind på alt hvad der er foregået i år, blot nævne det, som var noget særligt efter min mening.
Vintermødet den 14. marts med Laura Lynge, som fortalte om sit togt til Grønland som bådsmand på bramsejlsskonnerten Activ ifb. med hundrede året for
Danmarksekspeditionen. Laura fortalte på sin stilfærdige facon på godt og ondt,
hvordan det havde været for hende at være ombord på en sådan ekspedition. En
spændende beretning med utrolig smukke billeder fra ekspeditionen.
Selve programmet har budt på ”Meyerkurset”, som i år handlede om starter, starter og atter starter. Det var bare suverænt godt som vanlig, og Henrik og hans to
medhjælpere er altid meget velforberedte, engagerede og imødekommende når vi
kalder med god opfølgning efter sejladsen.
Jørgen Holme`s spiler teori, og den efterfølgende onsdag, hvor ”Team Holme”
var med på vandet for at lære os om spiler sejlads i praksis var virkelig godt og
lærerigt, selvom Jørgen ikke syntes han kan blive ved at finde på noget at lære os!
Udover ovennævnte har der været mange gode sejladsaftener, hvor vi har prøvet
at variere programmet, og heldigvis med få aflysninger grundet vejret. Håber I
syntes der har været noget at komme efter, de få gange vi så ikke har sejlet.
Jeg selv personligt syntes det var meget interessant da Mette ”rullede” sig ud i sin
”spidskompetence” nemlig vejret, med udgangspunkt i den sidste uges vejr, og
lidt om den kommende uges vejr. Du er en kompetent kapacitet for pigesejlerne
Mette, og stiller velvilligt op, også tit med kort varsel, når der måtte være brug for
det.
Vi var en mindre delegation der drog til ”Sejlerskolecup 2012” i Kerteminde,
hvor der blev sejlet i H-både. Der var foredrag med Peter Wolsing, desuden en
masse spændende sejlerfolk med erfaring ud i sejlerskole. Et rigtig godt arrangement. Kom og sig til, hvis I kunne tænke jer at gå på sejlerskole!
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Jeg har fået en henvendelse via vores hjemmeside fra Lynæs sejlklub, der påtænker opstart af en pigeafdeling. Vi er måske en delegation der tager over til dem og
fortæller om vores erfaringer. Vi hører nærmere.
Aftensejlads, resultater, indbydelser, program, aflysninger etc. Tak Mette, du er
bare.
Det har været vigtigt for bestyrelsen at hjemmesiden kom op at stå, så det kunne
bruges som et godt opdateret redskab for pigerne, hvad enten det har været sjove
billeder fra en hurtig på aftrækkeren når jeg har bedt dig om at lægge noget ind.
Hjemmesiden er god for hurtig nyhedsformidling, og vores ansigt ud af til.
Tak til:
Pigerne som arrangerede skattejagt og opgavesejlads for os.
Til vores uundværlige dommerteam Keld og Bent.
Til Lars for opgørelse af resultater ifb. med kapsejladserne.
Til vores ”Pigesejlermænd” som igen har stået os bi.
I år er Steen kommet til, og det er ikke så ringe endda. Vi er rigtig glade for du er
kommet til Steen, og dejlig at Hans vil være back up for dig.
I forbindelse med ”Øhavet Rundt” er der et stort forarbejde med indkøb, forberedelse af mad, salg og afrydning. TAK til alle der hjalp.
Et stort tillykke til Ingeborg og hendes besætning på Liberte som sikrede at
”smykkerne” blev i klubben til årets Hyæneræs. Desværre var vi ikke så mange
deltagere i Ballen, men det må vi have lavet om på til næste år, hvor vi skal afholde det.
I 2013 har vi eksisteret i 30 år!!!!
Til næste sæson påtænker vi lidt flere kapsejladser, andre tiltag og procedurer
som endnu ikke er på plads. Vi afventer desuden skippermødet som bliver onsdag
den 31. oktober kl. 19, hvor vi gerne vil høre om jeres ideer, visioner og tanker,
og om sæsonen der er gået!
Vedrørende ”Lonepokalen” har vi i bestyrelsen vedtaget, at det er tidligere modtagere af ”Lone-pokalen” der modtager indstillingerne der kommer ind, og voterer sig frem til årets modtager af prisen.
Vedrørende ”ckokoladelegatet” er det op til jer her i aften, hvem der skal have
det. Nærmere herom senere.
Med håbet om en fortsat god fremtid for pigesejlerne, et godt sammenhold, sjove
oplevelser og udfordringer, som kan gøre os til endnu bedre sejlere.
, Til slut en stor TAK til ”Solingtøserne” som har arrangeret festen i aften, selvom de kom lidt sent til ”start”. He, he
Marianne Egedal
Pigesejlerformand
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06
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