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Efter en laaang vinter drømmer vi om . . . . . . . !

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

Thurø Sejlklub

2

OOOOOO
Støberi

Containerudlejning

Boligudlejning

ORKILD-SOLAR
Din solcelle leverandør

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

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

3

Thurø Sejlklub

Thurø Sejlklub ”Egely”
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg.

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

Ib Oldrup
Ib Oldrup

Næstformand
Næstformand

Ingeborg Andersen
Ingeborg Andersen

Kasserer
Kasserer
Sekretær
Sekretær

Hjaltesvej 12
Hjaltesvej 12
formanden@thuroesejlklub.dk
formanden@thuroesejlklub.dk
Frodevænget 2
Frodevænget 2
formanden@thuroesejlklub.dk
formanden@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø
Thurø
Thurø

62 20
2064
6412
12
62
42 76
7664
6412
12
42
62 20
2071
7160
60
62

Lars Løvschall
Lars Løvschall

Hyldebærvænget 4
Hyldebærvænget 4
kasseren@thuroesejlklub.dk
kasseren@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

62 20
2062
6208
08
62

SteenMarie
Andersen
Inna
Krat

Ribesvænget 2 24
Walkendorffvej
formanden@thuroesejlklub.dk
formanden@thuroesejlklub.dk

Thurø
Tved

62 22
20 26
75 72
01
62

Broliggere
Broliggere

Kim Isager
Kim Isager

Blåbærvænget 30
Blåbærvænget 30
havnen@thuroesejlklub.dk
havnen@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

62 20
2059
5914
14
62

Pigesejlere
Pigesejlere

Marianne Egedal
Carin Nicolaisen

Niels Juelsvej 20
Krussemyntevænget 6
pigesejlads@thuroesejlklub.dk
pigesejlads@thuroesejlklub.dk

Svendborg
Kværndrup

29 27
8218
9420
63
62
24 88 04 21

Klubhusene
Klubhusene

Kaj Hansen
Kaj Hansen

Thurø
Thurø

62 20
2059
5922
22
62

Optimister
Optimister

Mette
Trine Sveistrup
Christoffersen

Rolf Krakes Vej 44
Rolf Krakes Vej 44
husudvalg@thuroesejlklub.dk
husudvalg@thuroesejlklub.dk
Rønnebærvænget 80
Nyborgvej 89
optimister@thuroesejlklub.dk
optimister@thuroesejlklub.dk

Thurø
Svendborg

Aktiviteter
Aktiviteter

Ole Jensen
Finn Jebjerg

Thurø
Thurø

Soling//Jolle
Jolle
Soling

Jørgen Holme
Jørgen Holme

Hjaltesvej 8
Hulvej 2
aktiviteter@thuroesejlklub.dk
aktiviteter@thuroesejlklub.dk
Bergmannsvej 118
Bergmannsvej 118
solinger@thuroesejlklub.dk
solinger@thuroesejlklub.dk

62 22
2025
7156
11
62
30 64 64 51
62 70
2030
5308
97
28

Thurø
Thurø

62 20
2076
7670
70
62

Blad
Blad

Carl Nielsen
Carl Nielsen

Bergmannsvænget 24
Vestergårds Alle 11
bladet@thuroesejlklub.dk
bladet@thuroesejlklub.dk

Thurø
Skaarup

20 22
4814
5859
75
62

Juniorer
Juniorer

Bjerne
Sørensen
Erik
Fürsterling

Birkealle 9
Grønnevænget
4
juniorer@thuroesejlklub.dk
juniorer@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

29 20
7178
8762
18
62

Handicap
Handicap

ErlingJustesen
Justesen
Erling

Strammelsegade33
Strammelsegade
handicap@thuroesejlklub.dk
handicap@thuroesejlklub.dk

Tåsinge
Svendborg

63 54
0004
04
635
4 00

Målere
Målere

OleJensen
Jensen
Ole
BentPoulsen
Poulsen
Bent

Hjaltesvej88
Hjaltesvej
aktiviteter@thuroesejlklub.dk
aktiviteter@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

Listefører
Listefører

GertBjerrum
Bjerrum
Gert

St.Byhavevej
Byhavevej30
30
St.

Svendborg
Svendborg

62 20
2053
5397
97
62
62 20
2055
5512
12
62
62 21
2125
2560
60
62

Udvalg
Udvalg

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

Thurø Sejlklub

4

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

13. Søsætning
14. Tilmeldingsfrist pigesejlads
15. Tilmeldingsfrist til mandagssejlads
20. Første mandagssejlads skippermøde kl. 9: 1. start kl. 10:
21. Standerhejsning kl. 15:
24. Fordelingsmøde for pigesejlerne kl. 19: i Egely

Maj

3. Tilmeldingsfrist til fællestur
17. - 20. Fællestur til Skælskør via Lohals

Juni

21. Grillaften
28. DM i Int. 806 samt stævne for Safir
Hold øje med datoen på hjemmesiden ang. breddestævne

Juli

God sommer

August

17. Øhavet rundt
24. Hyæneræs i TSK

Hold øje med evt. ændringer på hjemmesiden!!
Til orientering! Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden
og få Gambøt Posten sendt på mail.

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!
Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 4 gange om året i starten af
januar, april, august og oktober. Indlæg og billeder
til bladet er meget velkomne og kan mailes til Lise Andersen
Hjemmeside www.thuroesejlklub.dk

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen
tlf. 62 20 55 90 - mobil 51 22 02 86. Indlæg til Gambøtposten sendes til:
bladet@thuroesejlklub.dk
lise.thuro@gmail.com

OBS: DEADLINE næste blad 21. Juni
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Vi giver ordet til formanden
Når jeg nu ser tilbage, ikke alene på min tid som formand, men også
det bestyrelsesarbejde, jeg har påtaget mig faktisk siden 1985 hvor
jeg kom til øen, kommer jeg tit til at tænke på det arbejde som er udført af mange klubmedlemmer for at holde gang i Sejlklubben.
En af de opgaver der har været gennem hele perioden for bestyrelserne er fastholdelse og tilgang af nye medlemmer, specielt for at fastholde og tiltrække de
unge, men her mange år efter må jeg nu konstatere at vi har mistet mere end 1 generation
kommende medlemmer og sejlere i vor klub og sejlsporten har mistet det i særdeleshed.
Vi har et stadigt godt og flot samlet medlemsantal som I ser, bl.a. i det fremsendte regnskab, så på den front kunne vi være glade.
Nej vil jeg sige, når jeg ser på aldersfordelingen, er gennemsnittet er stadig stigende.
Den tabte generation kan I, der er her i dag tale med om, hvor er alle de unge, som I var
med til at præge, både i de unges tidligere alder og jeres egen ungdom, hvor er de i dag,
jeg ser ikke mange af dem sejle omkring Thurø-bund.
Denne generation som ikke er i klubben skulle være dem der overtog og ledede klubben,
kom ind i bestyrelsesarbejdet, og ikke mindst købte vore både. Samtidig blev foregangspersoner for de nye generationer som skulle tilflyde klubben.
Derfor har klubben udfordringer at arbejde med.
Lad os se på tiltag for 2012.
For ca. 1 år siden var der kræfter fremme for, både om der kunne etableres en form for
Big Boat sejlads fra det sydfynske, også så på muligheden for, om der kunne etableres
sejlbådscenter med kapsejlads på højere niveau.
Det er de yngre kapsejladsinteresserede klubmedlemmer som gerne så dette tiltag i det
sydfynske område, men det går kun, hvis de selv trækker det største læs, klubben kunne
stadig finde personer til at hjælpe, men det er dem selv der skal skabe udviklingen. På et
fællesmøde med de andre klubber omkring sundet blev initiativet uddybet og samtidig for
at samle en persongruppe de ville påtage sig opgaven, men udfordringen er desværre ikke
kommet videre.
Der har også i mange år været fremme omkring oprettelse af sejlerskole og klubbens
sekretær har ydet en flot indsats bl.a. ved at være på kursus og deltagelse på DS klubkonference , være påklædt til opgaven, om vi når helt i mål vil fremtiden vise. Steen vil meget gerne have klubmedlemmer eller kommende klubmedlemmer med ud at sejle i sommer og få taget Dueligheds-bevisets praktiske del.De unge rejser fra øen, når alderen er
for videreuddannelse i de større byer, og i Dansk Sejlunion er man bekendt med problemet. Udviklingen er nu for at få alle sejlklubberne til købe få forskellige typer joller og
kapsejladsbåde, således at det kan være muligt for at mange kan konkurrere i samme bådtype, uanset i landet vi bor.Disse udfordringer prøver vi også at gøre noget ved, bl.a. stadig at skabe gode rammer for de yngste. Nye medlemmer - om det bærer frugt må fremtiden vise, vi prøver at være på forkant ved igen i år at investere i nye både til klubben.Før
nævnte jeg den stigende gennemsnitsalderen på medlemmerne, det er næsten analogt med
den senere pensionsalder, så ingen grund til at trække sig tilbage, I har mange sejl år endnu.
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Som vi på anden måde kan se med udviklingen, prøver alle der vil sælge at reklamere for
produktet. Skal vi ikke alle sammen fremover sælge vor klub, så vi kan tiltrække nye
medlemmer. Er problemet med sejlsporten at vi er for dårlige til at sælge os selv? Vi må
fortælle gode oplevelser på havet.
Dansk Sejlunion er i hvert fald klar over at Unionen står overfor store udfordringer bl.a.
ved den afgang af seniorer som vil komme i de kommende år.
En opgave som bestyrelsen har drøftet i 2012 er kommunikationen – information m.v. til
medlemmerne. Gambøt-Posten-Hjemmesiden-Facebook- SMS m.v. Information gennem
telefon eller internet.
Det at udgive et blad som Gambøtposten er efterhånden en dyr udgift for klubben, her
har vi set på muligheder for besparelse på et blad, som kommer til medlemmerne 6 gange
pr. år. Bestyrelsen ser gerne at de årlige distributionsomkostninger ikke bliver højere,
måske tværtimod.
Udfordringen vil fremadrettet være, billiggørelse ved mindre årlige udsendelser samt
mindre oplag, bibeholdelse af annoncører som bidrager til økonomien, hvis vi skal bevare
vor blad i nuværende form.
Ændringen kunne være, at der bliver set på bladindholdet i Gambøt-Posten, måske ikke
mindst de manglende artikler fra alle klubmedlemmer, og indlæg fra udvalgene, allerede
nu er der truffet den beslutning at bladet fremover udsendes 4 x om året. Vær opmærksom på det, hvis du sender materiale til optagelse i bladet.
Efter årsmødet i Bladudvalget i nov. 2012 blev resultatet af de fremmødte , der blev nedsat et udvalg som i igennem 2013 se på en ændring af informa-tionsgangen til klubmedlemmerne, bl.a. en bedre tilgang til informationer over klubbens hjemmeside som også
vil komme under kniven for ændring. Det er ikke udgangspunkt at Gambøt-Posten afskaffes, men stadig kunne blive leveret til de medlemmer der ønsker bladet.Viste du, at
Gambøt-posten i dag ligger på hjemmesiden, hvis du allerede på nuværende tidspunkt vil
undvære bladet i fysisk form, giv Bladudvalget besked. En gl. tradition på Thurø er den
dag hvor vi får middagsluren afbrudt af musik og lidt larm det er Thurø Sportens Venner
der samler ind i anledning fastelavn, så er der nogle af jer der enten vil have genopfrisket
arbejdet eller nye der gerne vi klæde sig ud og samle penge ind ret henvendelse til optimistafdelingen, da Thurø Sejlklub deltager i arbejdet.
De midler der indsamles fordeles til ungdommen på øen og her blev vi i 2012 betænkt
med kr. 10.000,- til indkøb af overlevelsesdragter til de yngste. Tak til TSV for bidraget.
Jeg vil fortsætte ved informere omkring vor omgivelser og klubbens udvalg i særdeleshed. Vort skønne men malingsmanglende klubhus er nu 15 år gammelt, og ikke nyt mere,
vedligeholdelse trænger sig mere og mere på, og da træ ikke er et unikt produkt der kan
holde i 100 år, skal det vedligeholdes.
Ved opførelsen i 1998 blev der lavet en gangbro foran huset og til siderne, denne gangbro
blev lavet indenfor rammerne af tilbuddet dengang, men træet forgår, der er skiftet enkelte planker, og nu trænger hele brodækket til at blive skiftet.
Jeg har opfordret klubmedlemmer til at komme med ideer til et nyt brodække i Gambøtposten, der var frie muligheder, hvor mange tilbagemeldinger tror I jeg fik. INGEN.

Se resten af formandens beretning på hjemmesiden.
Det er med beklagelse vi må begrænse siderne i bladet,
da der ellers vil ske en fordobling af portoen

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

7

Thurø Sejlklub

Tur til Lynæs
Torsdag den 7. Marts var vi fire piger der drog mod Lynæs.
Vi var inviteret til at inspirere og fortælle dem om, hvordan vi havde bygget vores pige
afdeling op gennem årene. De ville meget gerne forsøge at genopstarte en pige afdeling
som havde ligget "brak" i adskillige år. På vores hjemmeside havde de læst om vores velfungerende pige afdeling!
De havde også inviteret to pigesejlere fra Marrebæk Sejlklub, hvor de har en mindre pige
afdeling.
Vi drog af sted sharp kl. 15: i Margit`s dueblå Toyota, og med stor tillid til gps`eren med
kælenavnet "Rasmine". Vejen til Lynæs var banet!!!
Vi havde helgarderet os med iphone, pc og andet isenkram, så det gik bare derud af mod
nordvest Sjælland. En meget smuk tur ad finurlige veje og områder!!!
Vi ved ikke hvad der skete, men "Rasmine" ville noget andet end os åbenbart, for lige
pludselig holdt vi foran et lille færgeleje "Kulhuse", men færgen sejlede først 1. April!!
Vi fik totalt grineflip, og måtte lave en ny aftale med "Rasmine", så vi kom lidt for sent.
Måske "Rasmine" manglede en "up to date" opdatering eller lignende. Måske var den
bedst til små veje!? - Vi blev mødt af glade gæstfrie piger med ost og rødvin etc.
Vores indlæg gik rigtig godt. Vi havde valgt at bruge Jannice`s gode slide show, som hun
lavede til DS`s klubkonference i 2010. Det var en god måde at fremlægge på, og sikre vi
kom det igennem vi gerne ville formidle. Der var en livlig debat, og masser af feed back
og spørgsmål efterfølgende. En rigtig god oplevelse, og lidt stolthed over at vi var blevet
"set", og nogen gerne ville bruge os og vores erfaringer.
Jeg fik den ide, om vi kunne besøge hinanden på skift, måske hvert andet år. Sejle om
lørdagen, og så overnatte i hinandens både til søndag. En form for en venskabs klub. Det
var de meget interesseret i, og vi vil helt sikkert holde kontakten ved lige.
Vi drog glade hjemover efter god hjemkørsels anvisning fra en Lynæs pigesejler. Men ak
og ve "Rasmine" ville åbenbart ud at sejle, for lige pludselig var vi ved færgelejet på
modsatte side af Kulhuse.
Da brød vi fuldstændig sammen af grin, men vi fik vendt "skuden", og fandt hjem til de
hjemlige egne ved 23:30 tiden med en god oplevelse i bagagen, og masser af energi til
den kommende sæson , som er lige om lidt.
Så kære piger, meld jer straks til pige sejlads for den kommende sæson. Der henvises til
hjemmesiden, hvor der ligger tilmelding I skal udfylde. Kender I nogen der har lyst til at
komme og sejle hos os, så bring meget gerne budskabet videre.
Med sejlerhilsen
Marianne
Pigesejlerformand

Thurø Sejlklub byder følgende nye
medlemmer velkommen i klubben
Anette Rubin - Erik Jensen - Lea Udsen
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Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

Martin Strandberg Tømrer - Snedker
Alleen 16, 5883 Oure, Tlf. 40 33 30 43

OBS. OBS.

Klubgrillaften
Fredag d. 21. juni
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grillaften fredag d.
21. 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 og Kim
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NB: hvis du er tilmeldt nyhedsbrev på hjemmesiden og ikke har
modtaget mail med en PDF fil til
Gambøt Posten, da tilmeld dig igen,
idet din tilmelding muligvis ved et
uheld kan være slettet!

OPRÅB!
Vi er ca. 200 sejlere, der søger et team,
der sammen med skiftende hjælpere fra
de deltagende både, vil hjælpe os med at
afvikle TSKs mandagssejladser.
Opgaven består i at gennemføre start og
måltagningsproceduren.
Er du interesseret så henvend dig hurtigst muligt til aktivitetsudvalget, enten
på mail

aktiviteter@thuroesejlklub.dk
eller tlf. 61705397.
Ps. Hvis vi er så heldige, at der er nogle
der har lyst til at deltage med en passende dommerbåd, vil vi blive ovenud lykkelige.

Vi håber det bedste!
Hilsen, Aktivitetsudvalget

Forårsklargøring af Solinger og 806
Så er det nu du har chancen for at få en eller flere hyggelige dage sammen med
sejlerkammerater, hvor vi gør bådene klar til sejlsæsonen. Vi starter i weekenden
d. 23. og 24. marts kl. 10: og fortsætter d. 6. og 7. april kl. 10:.
Hvis der er nogen der er morgen friske, så skal vi bruge nogen til at hjælpe med
søsætning tirsdag d.9. april kl. 7:.
Vi sætter master på fredag d. 12. april kl. 15:.
Husk godt humør og noget praktisk arbejdstøj.
Vi ses
Jørgen Holme
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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

Thurø Bageri
Struwestræde3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

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 tlf. 62215221
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Nyt fra Dansk Sejlunion - tursejlads
Kig ind på http://www.sejlsport.dk – der er meget godt.
Også for tursejlere! Eller se på tvk. hjemmeside

En flot regnskabs aflæggelse år efter år. Let og overskueligt præsenteret.
Godt gået Lars
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Sejlerskole i Thurø Sejlklub
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 eller nogen 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. Dog primært praktisk sejladsundervisning på vandet.
Kurset giver ikke i sig selv duelighedsbevis. Det skal deltagerne selv tage i aftenskole
regi. Klubben har ikke instruktører til dette.
Som basis for undervisningen bruges Dansk Sejlunions undervisningsmateriale om praktisk uddannelse i sejlads med sejlbåd.
Undervisningen omfatter blandt andet:
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. - Langturssejlads (weekendture) - 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:
Medlem af Thurø Sejlklub er obligatorisk årligt kr. 500,Undervisning inkl. undervisningsmateriale for sæson 2013 kr. 600,Undervisning inkl. undervisningsmateriale for sæson 2014 kr. 600,Gebyr for aflæggelse af den praktiske del af duelighedsprøven i klubbens sejlbåd kr. 200,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,
trygheden og glæden ved at sejle for de der ønsker at 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, hvis dette måtte ønskes.
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 duelighedsbevis i sejlbåd skal man foruden den praktiske prøve
bestå en teoretiske prøve i navigation. Dette må eleverne selv klare på aftenskole om vinteren mellem 1. og 2. år.
Orienteringsmøde blev afholdt 13. marts.
På denne måde kan man have det endelige bevis efter 2. skoleår.
Selve træningssejladserne starter uge 19 til og med uge 25.
Uge 26 til og med uge 32 holdes der sommerferie.
Vi starter op igen efter ferien i uge 33 og afslutter udgangen af uge 37.
Sådan bliver du tilmeldt:
Tilmelding til: Steen Andersen på telefon 62207501 mobil 25232010
e-mail: steenandersen@thuromail.dk
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Hold øje med hjemmesiden
Aftenkapsejlads 2013
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.
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Fællesturen 2013
Thurø Sejlklub
Som allerede meldt ud på generalforsamlingen vil årets fællestur gå til Skælskør.
Vi håber at rigtig mange vil slutte op omkring fællesturen, også i 2013. Vi har
allerede nu været i gang med at arrangere rigtig mange ting omkring turen.
Vi påregner at udlevere programmer allerede torsdag d.16 maj i Gambøt fra
kl. 17 til 19. Så kan man selv vælge om man vil sejle helt til Skælskør i første
omgang, eller man vil tage et stop i Lohals fredag aften. Af hensyn til havnene,
vil vi gerne ved tilmeldingen have oplyst om i påregner ophold i Lohals. Kunne
måske få lidt billigere priser forhandlet igennem.
Der vil blive tændt op i grillen i Lohals, så de er klar kl. 18,00 når i når frem.
Som de andre år, vil vi arrangere festaften om lørdagen, hvortil i også skal melde
om i ønsker at deltage. Vigtigt at der tilmeldes til dette for arrangement for bestilling af mad.
Som noget nyt vil der ikke være frokost pinsedag, men så vil der være mad om
aftenen, som i selv skal hjælpe til med at fremstille. Det bliver
rigtig spændende kan i tro. Vi har rigtig lagt hovederne i blød
Vi lover nogle rigtige festlige dage med Jazz, fisk og sang.
Du kan tilmelde til:
Ingeborg & Bent Tlf.: 2544 9642/2042 1860
Helle & Peter
Tlf.: 2944 5887/5153 9237
Tlf.: 63956116/6140 0929
Bodil & Jan
Ny bådsmand på klubbens 806’er ’Josephine’
Velkommen til en ny sæson i Thurø Sejlklubs 806’er. Jeg har fået tildelt hvervet at være bådsmand på Josephine. Jeg sejlede selv sidste sæson og igen i år på båden, om mandagen til aftenkapsejladserne.
Det bliver mig der vil skulle stå for at styre udlån af båden og sørge for at tovværk, beslag mm. er i orden. Lad høre fra dig vedr. lån og evt. mangler.
På gensyn i Gambøt
Steen Egedesø
Mail: helen.steen@dsa-net.dk
Tlf. 66190238 / 24205288
v/ Lån af Solinger kontaktes Jørgen Holme
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Thurø Sejlklub afholder
Kapsejladsen ”Øhavet Rundt” for 43. gang

Thurø Sejlklub indbyder igen i år til den traditionsrige kapsejlads

Øhavet Rundt
Sejladsen foregår lørdag den 17. august 2013 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 11. august 2013 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 mail llo@kmd.dk.
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Årets bowling turnering
Igen i år inviterede aktivitetsudvalget
til en hyggelig aften i Bowl’n Fun.
Der blev dystet på fire baner.
Som det ses af billederne, var stilen
helt i top.

Efterfølgende hyggede vi os med en
dejlig middag. Under middagen blev
der delt præmier ud til vinderen af
hver bane.

Hvis man vil se flere billeder af vinderne –
Henvises man til familierne Isager
og Løvschalls familiealbum.

Mvh. Carl

Tak til Bent
(aktivitetsudvalget)

for et godt arrangement.
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Årsmøde 2012 - Handicap Udvalget 4. oktober
Sæsonen 2012 var en sæson, sejlmæssig, på det jævne, vejret var fra starten koldt og
blæsende, men vi gik ufortrødent i gang. Trods kulde og blæst havde vi nogle fine sejladser i foråret.
Årets første Breddestævne for handicap sejlere var planlagt til afholdelse i Sønderborg
Yacthklub først i maj måned.
P.g.a. vejret måtte det desværre aflyses. Sønderborg Yacthklub gennemførte et stævne i
august.
Der var ikke så mange herfra, grundet ferie, der kunne deltage, men Torben Nielsen med
hjælper Jan Flyvbjerg og Morten Knudsen deltog i et godt arrangeret stævne, hvor der
dog opstod problemer med overholdelse af kapsejladsreglerne.
Det er efterfølgende bestemt i Fællesudvalget for handicap Sejlads at henstille til klubberne at være mere focuseret på kapsejladsreglerne.
Thurø Sejlklub skulle have haft et stævne i september, det blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.
Vejrmæssig fik vi de bedste sejladser hen i september måned.
I den kommende sæson er planlagt 2 Breddestævner som vi håber kan gennemføres. Det
ene stævne skal løbe af stablen i Thurø Sejlklub.
I den nye sæson vil vi arbejde for at udbrede kenskabet til de muligheder der er for at
dyrke sejlads for handicappede i vores klub, så mange flere kan få glæde af sejlerlivet,
fagligt og socialt.
På årsmødet, der forløb i god ro og orden med lidt til gane og mave blev der diskuteret
hvad der skulle laves ved bådene.
Igen i år bliver bådene, alle 4, sponsoret vinteropbevaring hos Thurøbund Yacthværft.hvor vi forventer at kunne stå indendøre og klaregøre bådende inden sæsonstart.
Ved nærmere gennemgang af bådene kunne det konstateres at bundbeskyttelsen er i så
dårlig forfatning at en gennemgribende istandsættelse er nødvendig for at sikre at bådene er i god stand og kan sejle i mange år fremover.
Vi fik et fint tilbud af Thurøbund Yachtværft, vi takkede ja til, som
dermed har påtaget sig opgaven. Når det er udført kan vi selv, indendørs, på værftet udføre resten af klargøringen. Hvordan og hvornår
planlægger vi først/midt i februar.

Erling Justesen
Handicapudvalget

Handicapafdelingen
Breddestævne forventes afholdt i Gambøt i juni - hold øje med hjemmesiden.
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Venteliste for broplads 2013
Dem med grøn skrift har låneplads i år
Nr.

1

Medlnr

Fornavn

35

345 Ulla

Dirksen

Haldager

36

202 Christian

Petersen

2

310 Boy H.

Christensen

37

327 Anette

Hoff

3

178 Michael

Nørgaard

38

4

323 Helle

Hasle

5

286 Ulla-Britt

Lyman

6

357 Bent Stub

Henriksen

7

241 Michael

Vinther

8
9
10
11

14 Susanne

Efternavn

83 Frede Bastholm

Hansen

39

Leth- Larsen

179 Martin

Strandberg

40
40

612 Per

Nicolajsen

41

338 Lene

Kure

42

392 Ole

Wittenberg

108 Karsten

Isager

281 Leif

Nielsen

43

149 Palle Bendix

Jensen

44

Jensen

45

117 Carl H.

85 Mogens

59 Halvor A
590 Poul

Pedersen
Steesby

Andersen

46

97 Henrik

Karup

13

267 Poul Erik

Steffensen

47

27 Mads

Flyger

14

141 John

Runge

48

104 Tage

Huusfeldt

15

133 Jeppe

Søndergaard

49

115 Jesper

Henriksen

343 Mikkel

Oldrup

12

16

91 Peter

Olesen

50

17

216 Jørn

79 Michael

Jespersen

51

18

10 Lars

Mathisen

52

652 Steen

Brøndsted

19

331 Martin

Scheldahl

53

163 Jan

Christensen

20

342 Mette

Veber

54

167 Ken

Faistrup

21

3 Mette

Holme

55

713 Lars

Christoffersen

33 Lars Richter

Jørgensen

22

280 Jan

Knudsen

56

189 Steffen Kramer

Nielsen

23

164 Lars

Holden

57

749 Morten Birk

Christensen

24

298 Peder Rønnow

Pedersen

58

661 Tina Holm

Mikkelsen

25

106 Rene

Petersen

59

706 Bo

Vigelsø

26

177 Simon

Bünger

27

52 Hanne

Moritzen

60
61

772 Erling B.
212 Bent

Kjeldsen
Poulsen

28

58 Torben

Kruse

62

791 Torben

Strange Pedersen

Sørensen

63

641 Johan

Rauff Kristensen

64

704 Niels

Fisker Madsen

65

854 Poul Erik

Madsen

66
67
68

196 Mette
780 Christine
875 Peter

Hundahl
Høstbo
Bichel

29
30

445 Curt
32 Lotte

Knudsen

31

119 Peter Chr.

Pedersen

32

356 Eva

Martensen-Larsen

33

199 Kurt

Hansen

34

57 Lars Jørvad

Rasmussen

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

Thurø Sejlklub

23

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

Thurø Sejlklub

24

P & S MARINE SHOP

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

Crea
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Forsættelse fra en Drømmetur

1900 km og et gennemsnit på 76 km/t. Turen gennem Østrig var præget af et voldsomt tordenvejr, men vi sad godt, tørt inde i bilen og båden blev fri for det værste vejstøv.
Myggene sad dog stadig fast på armene, der stod op i luften. Næste gang skal vi have poser
på armene. - Det var en dejlig tur. Den ene fyldte diesel på og den anden hentede mad og
drikkelse. Da vi passerede grænsen mellem Slovenien og Kroatien, var det meget opmærksomme på om stelnummeret på båden passede med certifikatet fra FTLF. Det gjorde det og
da vi heller ikke havde en hel ko med i køleskabet var der ingen problemer. Vel ankommet
til Zadar skulle vi lige finde rundt. Næste gang bliver det direkte til Borik. Vi fik lov at sove
i båden (U.b) inde på det overvågede område og brugte tiden til lige at sætte masten. ca. 1/2
time og så en tur på restaurant og få noget god mad. Næste dag blev vi sat i med kran. Der
er ikke noget slæbested, så det var 800 kr. 45€/døgn i havn. Fri strøm, og vi bruger noget til
et køleskab på 65 l, fri badning i pæne baderum, og fri vand til både drikkelse og rengøring.
5 personer badning 2x i 10 min og alt det andet så er det vel næsten prisen i Ærøskøbing. Vi
havde lidt problemer med strøm og måtte have fat i dels Kjøller, dels den lokale mand med
forstand på sådan noget. Vi havde knap 14 V på batteriet og kunne ikke forstå at køleskabet
havde det svært. Kjøller blev ved med at hævde at det var strøm. Næste gang har vi et nyt
måleinstrument med. Da Mario Elctro Yacht Service kom kl 2100 lånte han os et ordentligt
ladeapparat, og bad os om ikke at anvende et defekt mere. Næste morgen stod han der igen,
meddelte os at batteriet var kaput, og havde et nyt med. Herefter gik det fint. 1200 kr for et
80 A marinebatteri, god service. Det er ok. Han ringede iøvrigt 2 dage senere og spurgte om
alt var vel. Pigerne kom med Ryanair fra Billund til Zadar kl. 11. 1500 kr for en returbillet.
Det er ikke deres store hobby at køre bil.
Men det gør jeg gerne for et sådant projekt.
Vi handlede, gik lidt i vandet (der var på den
gode side af 25 grader) og forsøgte at vænne
os til de 35 grader om dagen, solen, og de 2025 grader om natten. Om aftenen spiste vi ude
for under 100 kr/person inkl. drikkevarer.
God mad.
Søndag den 8. juli forlod vi Borik. Bil og
trailer var parkeret på overvåget, indhegnet
område for 90 kn/dag.(kursen er ca. lige over
med danske kroner.)
Det er jo rart nok at kunne komme hjem igen.
Om vi nød det: Se selv. Det var modvind, den
smule der var, men efter et par timer gik vinden i V og vi holdt omkring 8 - 10 knob fuldt
læsset med 5 personer og en stor gummibåd. Navigation i den Kroatiske skærgård er nem.
Enten er der vand nok under kølen, eller også er der land. Der findes enkelte grunde. De er
godt afmærket. Ved 16 tiden gik vi ind ved Sibenik Kanalen for motor og beholdt den på de
knap 10 sm til Skradin. Overordentlig flot tur og vi lå for svaj over for byen i 2 nætter. Det
er absolut et besøg værd. Byen Skradin er ikke ret stor med knap 4.000 mennesker (lidt
mindre end på Thurø), men den er hyggelig, rolig og lever af at sejle turister op til vandfaldene. Man kan gå/cykle derop, men i den hede er det behageligere at sejle. Det kostede
ca 90 kn/person. Man kan gå rundt om vandfaldene og det er meget flot. Derudover er det
dejligt at blive svalet og fersket af i det ferske vand.
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Vi brugte ca. 1 dag 0900-1500 og havde det rigtig rart. Aftnerne var flotte og maden god
til den gode pris. Strøm kneb det lidt med, så overvejelserne kunne godt gå på en
vindgenerator eller en større solcelle og i hvert fald et batteri mere.
Tirsdag den 10. forlod vi Skradin. Målet var Sibenik 8 sm væk. Vi måtte bade efter 3-4
sm og lagde os ind ved kysten. En stor røgsøjle væltede op over land og i løbet af 0,5 var
5 vandflyvere igang med at slukke ildebrand. Det er godt nok imponerende at overvære.
Som de dog kan flyve og
maskinerne fyldes ekstremt hurtigt med vand. Ved Sibenik
lagde vi os ind ved Marina Mandalina. En meget flot marina og
til samme pris omkring 45€. Det
var nu godt med et laaangt, tempereret bad. Vi tog ind til byen
og spiste som sædvanligt og
batteriet blev sat til opladning.
Onsdag var målet 15 sm til Marina Betina på nordenden af øen
Murter. Det var kryds og vi
skulle være ved Tisno kl.16 for
da gik broen op. Een gang i
døgnet. Broen var meget langsom til at åbne
og da jeg mente, at vi kunne komme igennem

sejlede vi igennem. Det gik fint, men med
betydelige mishagsytringer fra bromanden og konen(min altså). Never the mind.
Endnu en fin marina. Vi spurgte de lokale
og blev henvist til en lille hyggelig fiskerestaurant, som vi ikke havde fundet selv.
Det er frisk, det smager godt og til den
sædvanlige pris er det himmelsk. Mæt af
god mad vandrede vi tilbage til skibet og
faldt om på køjen.

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

27

Thurø Sejlklub

Torsdag sejlede vi langt. Først 2 sm for
at bade et par timer, derefter 8 sm til
Biograd Marina. Jeg havde til Ingrids
(min kone) fødselsdag begavet hende
med et Olympus Tough kamera.

Det kan tage billeder op til 10 m vanddybde
og tåle fald på 1,5 m på cement. Det var
selvfølgelig uden bagtanker, men det var godt
at have med både til at fotografere søpindsvin
o.l. og til at holde øje med sønnen, når han skulle rengøre bunden af båden.
Om aftenen sad vi på havnepromenaden og nød solnedgangen. God mad, godt at have
ungerne med og en hyggelig by med ca. 5.5 tusinde indbyggere. Havnen er en stor charterhavn og der kom da også en charterbåd ind med dansk
besætning, der havde svært ved at lukke deres l... ud. Så
der kom et par montører og smed det hele i havnen.
Meget lækkert!! I denne havn gik man op i bredden. Jeg
lavede en aftale med havnekontoret om, at vi kun var
3,40 m i bredden, når vi foldede det ene skrog. Det
betød, at vi ikke skulle betale 50% ekstra, at vi sov lidt
skævt den nat.
Nu var turen ved at være slut for ungernes vedkommende. Om lørdagen skulle de rejse hjem alle tre
med Ryan Air, så fredagen gik med lige at komme
på marked i Biograd, at sejle skibet de 15 sm til
Borik og så få rengjort båden. Niels og Dorte
(vores venner der skulle med den sidste uge) var
kommet til Kroatien om onsdagen, så de kom ned
på skibet
om
lørdagen. Fredag aften spise vi alle sammen på
vores stamrestaurant i Borik. Bilen og trailer
holdt der endnu. Sol hver dag (hver eneste dag),
35 grader, vandet 25+ grader, rare mennesker,
trygt sted at være, nemt sted at navigere, rimelige havnepenge til særdeles gode havenforhold,
Vind først efter kl 10 og ca 2-8 ms Vi havde
ingen Bora (meget kraftig vind)
Forsættes i næste nr.
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”EN HELT ANDEN SEJLADS”
Atlantic Ocean - Panama Kanal - Pacific Ocean 2011
Forsættelse af en ”helt anden sejlads”

Efter vi kørt i 2 timer tværs over Panama gennem landskab med megen forskellig vækst
og regnskov ankommer vi i Shelter Bay Marina som ligger på N-Siden af indsejling til
Slusen af Panama Kanalen, overfor byen Colon, fantastisk lækket sted med dejlig swimmingpool og restaurant med Amerikansk Junk-fut. Chelter Bay Marina var oprindelig den
Base de amerkanske soldater ”De grønne Baretter” blev trænet til kamp i Vietnam, på
grund af den høje fugtighed med sump og regnskov med slanger og andet kryb.
26/10-2011 Vi er nu ankommer nu til”Shelter Bay Marina” tidligere Fort Sherman ”Camp
Cherman” opkaldt efter den amerikanske General Sherman som var leder af basen indtil
den blev lukket i år 2000, på vejen ind til basen ses tydelig efterladenskaberne fra basen,
som ikke er fjernet, vi kører gennem portvagten med de omkringliggende typiske Panama
belægningshuse samt landingsbanerne hvor de store B-52 bombefly landede og startede
for aktion. - Da vi nu er vel ankommet til marinaen skal vi se at finde vores skiv en Elan
43 ved navn ”Freedom” vi er godt trætte efter den lange varme tur tværs over Panama fra
Panama City og hertil, tænger til et bad i poolen og en stor kold øl.
Vi henvender os til havnekaptajnen som er informeret om at vi kommer, da Skipper Keld
Hummer ikke er tilstede, havnekaptajnen henviser os til pier D- plads 43 hvor båden ligger. - Selvfølgelig er Skipper Hummer ikke om bord, han er kørt til byen Colon med den
tidligere besætningen som havde hjulpet ham med at sejle ”Freedom” over karibien fra
Catagena i Columbia og hertil, der er åbenbart problemer med imigrations myndighederne men det får Hummer ordnet, det hjælper når man er næsten 2 m høj og taler båden
spansk og godt engelsk. - 27/11-2011 holder vi en
dasedag i Marinaen med badning i poolen, indkøb af
foreløbig proviant i supermarked i ”Super 99” i Colon, indkøb til 5 personer i 7 dage, 13 fl. Vin, 2 fl.
gin, 40 øl, 20 sodavand, frugt, grøntsager, kød 1 kg
oksefile, alt Usd 235 = 1.200 Dkk.
For at få tilladelse til gennemsejling af Panama Kanalen skal der søges og bestilles tidspunkt gennem speditør og båden skal før indsejling i Panama Kanalen
opmåles af myndighederne. (Det er meget vigtig)!
hun skulle nødig være 2 cm for lang eller 1 cm for bred, alt foregår som om det var en
stor Panmax containerskib, regler er vel regler de skal overholdes! - Vi har fået et tidspunkt for indsejlingen i kanalen til den 1/12 Kl..17:00 så vi har nogle dage hvor vi har
mulighed for at opleve regnskoven på egen køl, vi
letter fra Marina Shelter Bay med kurs mod ”River
Chagares” ca. 8 sm Nø, vi sejler ud i Atlanten
(Caribien) der er meget lidt vind så det foregår for
motor. Apropos regnskov nu har det regnet i 2 døgn
det står ned i tykke stråler som jeg aldrig har oplevet før, regnen er konstant alt er vådt speciel er det
slemt når vi skal sove,
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man er simpelthen gennemblødt, luftfugtigheden en nu oppe på 97 så det er lige ved at vi
skal have ”redningsvest” selv i kahytten.
Vi når nu op til flodmundingen til ”River Chagares”højt op til bb ligger et gammelt
spansk fort ved navn ”Fort Lorenzo” som i tidernes morgen har bevogtet indsejlingen.
Indsejlingen er ikke afmærket og det ser nogen steder meget lavt ud så det er med at holde
behørig udkik, da vi kommer ind i floden breder der sig en utrolig frodig regnskov på
begge sider, med en enorm forskelligartet vækst,
palmetræer i alle afskygninger, smukke blomster
og den tætte mangroe. - Fra regnskoven speciel
ved aftenstid kunne vi høre abernes brø og lyden
fra utallige fuglearter, vi ser også den let genkendelige fregatfugl med dens særprægede vingefang
og hale. Vi er meget spændt på om vi møder krokodiller og slanger, for det har vi hørt skulle være
her. - Vi fortsætter en time op ad floden indtil vi
finder en behørig sikker ankerplads, vi dropper
ankeret på 12 m vand. Efter at have afprøvet Skippers nye Zuzuki påhængsmotor på dingyen serverede pigerne en tiltrængt ”Sun
Downer” derefter er der tid til skafning Skibsgrillen kommer frem og bliver sat på et af spillene i det dertil indrettede beslag, Skipper
hummer har indkøbt lækker oksefile i supermarked i Colon, som han tilbereder til gode
storesagtige bøffer og dertil Californisk rødvin
og alt sammen midt i regnskoven i ”River
Chargares” mørket sænker sig alt er tyst og
stille kun enkelte abebrøl og gekkoen høres nu
i natten.
Mvh. Bjarne Huusfeldt
Forsættes i næste nr.

Hjertestarter Thurø Sejlklub
Så er hjertestarteren officielt overdraget os
fra Trygfonden. Vi havde det sidste kursus
søndag d. 17/2– 2013, hvor nogle stykker,
der ikke tidligere har været på kurset kunne

få del i dette også.
Roald underviste og der var fin spørgelyst
ind til, hvad man skulle gøre, hvis man
kom ud for en situation, hvor man kunne
hjælpe en livløs person.
Ingeborg
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Søsætning lørdag d. 13. april
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente.
Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle hjælpes
ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn plads. Først når dette
arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne frem.
Alle master skal være ude af masteskuret senest lørdag eftermiddag den 20. april
så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen! Det er her vigtigt at du
kommer og holder øje med at der stadig er navn på din mast.
Til efteråret vil optagningen blive den 12. oktober.

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

Broerne
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne.
I år vil der være standerhejsning søndag den 21. april. Så håber vi der er
mange der har fået master i, så der kan blive flaget over top på mange både.
Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er
ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel.

I her sikkert alle lagt mærke til de fine rød/grønne skilte med indgraveret nr.
på pladsen. Husk nu at de også skal bruges, så gæstesejlere nemt kan finde
ind til ledige pladser.
Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af
fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen
mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim Isager.
Og husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgsformanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen
videre til dem der meget gerne vil have plads ved broen.
De kan ikke lide at der er tomme pladser.

Broudvalget.
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HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3
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