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

17. Øhavet rundt
24. Hyæneræs i TSK
22. Solingudvalgsmøde kl. 20: i havnehuset

Sept.

7. - 8. Ungdomsstævne. Kredsstævne

Okt.

2. Årsmøde i handicapudvalget i Egely kl. 18:
4. Årsmøde i pigesejlerudvalget i Egely kl. 18:30
12. Bådene på land

Nov.

11. Årsmøde i solingudvalget kl. 19: i havnehuset
12. Årsmøde i bladudvalget kl. 19: i Egely
13. Årsmøde i husudvalget kl. 19: i Egely
20. Årsmøde i aktivitetsudvalget kl. 19: i Egely
21. Årsmøde i broudvalget kl. 19: i Egely
26. Årsmøde kl. 19: ungdomsudvalget i Egely

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. oktober
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Vi giver ordet til formanden
Året 2013 er også et år hvor der sker meget i Thurø Sejlklub.
Aktiviteten er stor, ikke mindst blandt ungdommen, hvor det
nye skud på stammen KRABBEKLUBBEN, er en stor succes i
ungdomsafdelingen. De unge familier kan nu samles om både
sejlads for de lidt større børn , men også holde øje med lillebroderen eller lillesøsteren, der er meget aktiv for at få bid på krogen. Det er flot
at se så mange mennesker forsamlet i klubbens område tirsdag og torsdag, jeg har
ladet mig fortælle, at de dage hvor familierne kan spise i klubben, er der ca. 6070 glade mennesker samlet, tak skal I have alle jer i udvalget der gør en ekstra
indsats.
I år har vi også haft en god Pinsetur for de medlemmer der ville gøre brug af dette
tilbud, jeg har takket festudvalget og vil gøre det endnu engang for et godt arrangement til Skælskør i pinsedagene for de 20 både og 50 mennesker der deltog. Så
vi kan være glade også i pinseudvalget for, at et nyt udvalg er sammensat for
arrangementet i 2014, alle kan allerede nu tilmelde sig.
Kapsejlads om mandagen, Pigesejladser om onsdagen og Ungdomssejlerne brug
af klubbens Solinger samt 806-eren er der fuld gang i så vi kan også i disse udvalg være glade for den gode sæson start.
Klubbens ve og vel er ikke alene vor aktivitet på vandet. Vi har gode land faciliteter, her har vi i år fået nyt brodække, endelig malet Havnehuset færdigt, tak skal
I have jer medlemmer der har været aktive her, og ikke mindst til Seniorerne som
vil hjælpe klubben med at holde vore omgivelser til gavn for alle. Seniorerne er
nu draget på ferie men nåede dog at holde en lille velfortjent frokost, 19 klubmedlemmer deltog. Der er stadig mulighed for at deltage i udvalget. Kom om
onsdagen hvor der er arbejdsdag, vi skal nok finde arbejde til dig m/k.
Vor Handikap afdeling skulle stå for et breddestævne, i juni måned, men dette
måtte aflyses på grund af for få deltagere. Afdelingen har ikke tabt modet af den
grund, forsøger igen til næste år.
Klubben ligger ikke stille selv om mange af jer medlemmer er taget på tur, aktivitets-afdelingen står for stævne her sidst i juni for 806-ere og Safir, det er måske
en træningsopgave inden klubbens store sejlads Øhavet Rundt i august. Udvalget
håber også i år at mange sejlere finder til Thurø.
Pigerne har ligeledes sejlads i august med Hyæne ræset, med det antal pigesejlere
der efterhånden er her i det sydfynske område, ville det være rart med flere deltagende både.
Vi skal huske at der ikke kommer så mange blade mere til jer klubmedlemmer, så
hold jer orienteret om nyt i klubben, gå ind på klubbens hjemmeside og bliv orienteret.
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Når det næste Gambøt-Posten udkommer, er vi måske allerede i gang med årsmøderne, så også her, læs andet steds i bladet de opdaterede datoer for arrangementer og hjemmesiden.
Med disse ord vil jeg ønske alle en god sommer, vejret er ikke forkert, det er os
der måske har forkert tøj på.

Ib Oldrup

Pigesejlerne
Sæsonen 2013 er godt i gang, og der har været tilgang af nye piger, som gerne vil
sejle hos os. Det er dejligt det går den vej.
Der har været et par blæsende onsdage, ellers har det været godt sejlervejr.
Bent sørger for skiftende dommer både i år. Heldigvis har nogle stykker meldt sig
til at hjælpe med denne opgave.
I bestyrelsen er vi startet op på forberedelserne til årets ”Hyæneræs” 24.august.
Niels-Otto har sagt ja til at være dommer. Vi er glade for, at en så kompetent herre igen vil hjælpe os. Andre i klubben har sagt ja til andre opgaver i forbindelse
med dagen. Vi håber rigtig mange vil sejle ”Hyæneræs”, da det alt andet lige er
sjovere jo flere vi er, og konkurrencen større og mere spændende. ( Se tilmelding )
SÅ SE LIGE OG FÅ MELDT JER TIL PIGER!!
I år er det 30 år siden vi startede ”pigesejlads” med ganske få piger og både. Nu
30 år senere er vi 65 piger der stadig har stor glæde, engagement og fornøjelse af
at være med. Vi er jo nogle stykker der har været med fra starten! Det sociale har
altid haft en stor prioritet i afdelingen, og jeg har indtryk af, at der er knyttet mange varige venskaber igennem årene.
FESTE er vi også gode til, så lad os give den en ekstra ”skalle” til årsmødet, så vi
kan fejre de 30 år med maner`. Gode festlige indslag modtages med tak.
Jeg ønsker jer alle en god, afstressende,
solrig sommer.

Marianne
Pigesejlerformand
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”Fionia Fondens penge kommer ud at sejle”
Sådan sagde Thurø Sejlklubs formand Ib Oldrup i sin takketale da
han og træner i optimist- og juniorafdelingen Mads Flyger modtog
penge til indkøb af 1 stk. Feva
jolle doneret af Fionia Fonden.
Thurø Sejlklub sender en stor tak
til fonden for at vi nu får mulighed for at få endnu flere børn på
vandet. Med den interesse der er
for at sejle jolle lige nu, er det en
klar nødvendighed at få opdateret
vores udstyr, hvilket vi nu kan.
//Mads

Thurø Sejlklub byder følgende nye
medlemmer velkommen i klubben
Michael Jacobsen
Pernille Jacobsen
Adam Jacobsen
Hannah Jacobsen

Carl Frederik Green Jarlgaard

Uffe Fischer

Charlotte Rasmussen

Nanna Grønbech Petersen
Søren Ravnsted-Larsen
Ida Sofie Grønbech Ravnsted
VictoriaGrønbech Ravnsted

Jasmin Jepsen
John Jepsen

Katrine Damgaard

Mette Hultén
Jannik Hultén

Allan Rasmussen
Simon Ebdrup Mühlenfeldt
Laura Ebdrup Mühlenfeldt
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Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

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

Grillaften i Gambøt

Vi var igen en lille gruppe af
trofaste klubmedlemmer der
grillede i fredags d. 21. juni.
Vejret var ikke helt med os,
men vi havde alligevel en god
aften. Vi sluttede af med kaffe
mm i køkkenet og mellemgang.
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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!

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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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

Sidste år havde vi et svalepar der bode under broen
lige foran Kitofa. I år er et blåmejsepar i det tidlige forår flyttet ind i toppen af masten på Kitofa. De har boet
der mens vil sejlede Tåsinge rundt og også en aftensejlads har de deltaget i. De blev fodret flittigt i 14 dage
og så var de væk igen jeg tror de fik et
kuld unger på vingerne. Nu har jeg
lukket af for tror
ikke lige de skal
med ud på længere
ture ud i øhavet
her i sommer.
Med sejlerhilsen

Kim
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Pinseturen 2013
En stor tak skal lyde til dette års arrangører af pinseturen der gik til Lohals og
Skælskør.
Torsdag den 16/5 fra kl. 16.00 var der udlevering af poser til hver båd i Gambøt.
Fredag stævnede enkelte både direkte mod Skælskør mens de fleste var med, da
grillen blev tændt omkring kl. 18.30
i Lohals - i dejligt solskin.
Arrangørerne havde fremstillet et
omfangsrigt sanghæfte krydret med
flotte billeder. Det blev flittigt brugt
på turen, og vi indledte også fredag
aften med sang.
Vi spiste og sang udendørs til solen
var ved at gå ned i en åben sæk –
helt blodrød, meget malerisk.
Fredag aften i Skælskør – her oplyses fra sædvanligvis pålidelig kilde,
at man også hyggede sig med grill og sang. Lørdag morgen lyttede de efter om de
kunne høre os i Lohals synge (det kunne nogen pr. mobil). Og ellers var man i
Skælskør spændte på hvor mange lokale der skulle væk fra deres plads så de ankommende både kunne få disse. De fleste valgte at blive hjemme.
Pinselørdag – morgensamling kl. 8.02 i Lohals med en lille en og morgensang,
herefter afgang til Skælskør.
Vinden var fra østlige retninger i temmelig varierende
styrke. De fleste gik for sejl indtil motoren måtte tage
over ind gennem fjorden. Det lykkedes for alle at få en
rimelig plads skønt vi blev lidt spredt. Kl. 16.02 samledes
vi ved Bådelaugets klubhus til en forfriskning. Der udleveredes særlige legesager til børnene – et godt initiativ.
I det udleverede materiale var bl.a. et lærred, farver og
pensler. Det viste sig, at hver båd skulle fremstille et motiv efter eget valg og derefter aflevere maleriet med bådnavn påtegnet pinsedag kl. 12. Ca. kl. 18.00 mødte vi op
til festmiddag i klubhuset, hvor der var pyntet festligt op,
og der var bordkort med bådnavn ved pladserne. Det gør
det lettere for nye at blive integreret. Maden var bestilt
ved den lokale brugs og bestod af en fiskeforret m. laks
og hovedret med mørt kalvekød, lækker salat og fine kartofler. - Efter forretten var der et indslag med den lokale
museumsmand – Jørgen Kok.
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Jørgen Kok fortalte om Skælskørs historie sat i forbindelse med indsejlingen til
havnen samt en del anekdoter om de lokale personligheder – alt med maritimt
islæt. Det var underholdende.
Efter den gode middag skulle der som vanligt peges på en arrangør til pinseturen
2014. Ifølge navnene bagpå ”det specielle trofæ” mente udvalget at det nu måtte
være Andantinos tur til at arrangere fællestur. Vi modtog valget og - trods Carstens forskrækkede udtryk - lover vi at gøre vort bedste for at leve op til opgaven.
Vi spurgte besætningerne ombord på Felix og Jawig, om de ville hjælpe os, de
svarede begge bekræftende endda med ekstra assistance af Jette Egdal ombord på
Jawig. Vi takker på forhånd for hjælpen og regner med at vi vil få nogle gode og
sjove forberedelses- og arrangørmøder. Aftenen gik med livlig snak, højlydt sang
og masser af latter ved bordene. Det blev vist lidt sent for nogle af deltagerne.
Pinsedag – signalflagene blev sat og vi mødtes kl. 09.32 til en lille en og en orientering om den nye dags aktiviteter.
Kl. 10.45 startede vi på byvandring med Jørgen Kok. Vi fik god og underholdende information om de mange
historiske steder i Skælskør.
Bl.a. på Gammelgade Skælskør Kirke, der er viet til de
søfarendes helgen, Skt. Nicolai
og er opført 1215, og lige tæt
på Den gamle Latinskole der i
1740 blev nedlagt og i stedet
brugt til ”fribolig for fattige”,
bindingsværkshuset Gammeltorv 1 (fra 1744) der blev opført som rådhus og med fangekælder, hvor der i 1825 sad 3
unge mennesker, der blev henrettet på Kanehøj. Som et kuriosum fortalte Kok at bl.a. H. C. Andersen og hans
klasse fra Latinskolen i Slagelse overværede denne henrettelse - det havde gjort
et stort indtryk på den unge Andersen.
Vi blev gjort opmærksomme på at bindingsværket i Skælskør er malet helt ens,
dvs. både træværket og nærværket imellem har samme farve – man sagde de malede ”over stok og sten”. Vi var glade for, at der var flere åbne porte, hvor vi kunne stå i ly for regnen, men foredraget blev kortet lidt ned og vi gik hurtigt tilbage
til klubhuset og fik slutningen på den interessante rundtur. Vi gik herefter hver til
sit og spiste frokost.
Kl. 14.02 mødtes vi igen, afleverede malerierne og stillede op til aktiviteter.
Først den gamle sangleg ”bro, bro, brille”. Herefter blev vi opdelt i 5 hold og
skulle træne motorikken. Hvert hold stod i én lang række med front fremad. 10
sten ligger foran den forreste.
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Denne skulle lade 1 sten af
gangen vandre bagud til bagmandens venstre hånd og således videre til næste, bageste
person skal give stenen videre
fremad til foranståendes i højre hånd og der skal være et
flow indtil alle 10 sten igen
ligger foran ved den forreste
persons fod.
Næste aktivitet.
Her fik hvert hold udleveret 2
avissider. Disse sider skulle
udlægges så det samlede hold uden at betræde andet end avisen blev transporteret
ned for enden af banen og tilbage igen.
Den sidste aktivitet – her fik hvert hold en spand med vand samt et glas for enden
af banen. Hver skulle med en ske fragte en skefuld vand fra den store spand til et
lille glas og til sidst skulle der – når uret ringede – måles hvem der havde mest
vand i glasset. Det skabte alt sammen stor moro og det var pointen.
Kl. 17.30 mødtes vi (efter at have taget de våde signalflag og Dannebrog ned) til
en sundowner og igen til festligt pyntede borde og en dejlig duft af mad både ude
og inde. Menuen var muslingesuppe og røget laks med salat og lækker perrodsdressing dertil 3 slags lækkert hjemmebagt brød. Menuen var tilberedt på stedet
af arrangørerne der havde lagt et stort arbejde også her. Det forlød minsandten at
Jørn Scheldahl (Masti) havde assisteret med at snitte grønsager.
Undervejs var der fernisering af de afleverede malerier. Der var mange flotte og
kreative motiver og der var præmier til de 3 bedste, udvalgt ved, at vi hver især
havde stemt på et af malerierne. Igen god stemning aftenen igennem med livlig
snak, sang og latter. Igen holdt en lille gruppe ud til ud på de små timer.
2. Pinsedag Der blev ryddet og gjort pænt rent, her var især Lars og Karen tidligt
på færde og gjorde et stort arbejde.
Kl. 09.02 - Morgensang og en lille en – herefter fri afsejling til Gambøt eller hvor
man nu ønskede at sejle hen.
Turen hjem var præget af meget lidt vind, så de fleste måtte ty til jerngenuaen.
En rigtig dejlig fællestur med 20 både, lige knapt 50 mennesker, hvoraf der var 6
børn – og alle har set ud til at have hygget sig.
Tak til: Ingeborg og Bent, Helle og Peter, Bodil og Jan.
Håber vi ses til næste år med mindst lige så mange både/deltagere.
Med sejlerhilsen

Carsten og Inna
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Vinderholdet galleri konkurrence 2013
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Hvor er I bare kreative.
Ingeborg
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Thurø Sejlklubs pigeafdeling indbyder til
HYÆNERÆS

FYNSKREDSMESTERSKAB FOR PIGESEJLERE 2013
LØRDAG DEN 24. AUGUST 201

REGLER: Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 2013-2016. DS's sejladsbestemmelser
DH-mål–reglen (GPH) samt arrangørens sejladsbestemmelser. Sejladsen er kategori C.
DELTAGERE: Der kan tilmeldes kølbåde af alle typer med gyldigt målebrev, bemandet
med kvindelig besætning og rorgænger (skipper). Én mand ombord accepteres, men han
må på ingen måde deltage aktivt i sejladsen.
SKIPPERMØDE: Afholdes ved TSK's havnehus, Gambøt kl. 8.30 og start på første sejlads er planlagt til kl. 10.00.
SEJLADSER: Der søges gennemført to korte sejladser om formiddagen på udlagt bane
på Lunkebugten, samt en længere distancesejlads om eftermiddagen med start/mål ud for
broen ved sejlklubben.
Distancesejladsen forventes startet efter en frokost pause.
POINTSYSTEM: Lavpointsystemet tillæg A. Der laves en samlet resultatliste.
TILMELDINGSFRIST: Udløber søndag den 17. august 2013 kl. 18.00.
Tilmeldingen sendes på e-mail til pigesejlads@thuroesejlklub.dk eller med post til
Marianne Egedal, Niels Juels Vej 20 1., 5700 Svendborg. - Startgebyr kr. 150,00.
PROGRAM med sejladsbestemmelser, deltagerlister og banebeskrivelse kommer
på klubbens hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk/pigesejler
Materialet vil desuden blive udleveret fra kl. 8.00 ved Havnehuset i TSK.
PRÆMIER: Fynskredsen har udsat en kredsmesterskabspokal til den bedst placerede
båd fra en af kredsens sejlklubber. Der er desuden en vandrepokal til den bedst placerede
båd fra en af sundklubberne TBL, SSS, SAS og TSK. Der udsættes yderligere præmie til
hver 3. startende båd i hvert løb og ligeledes til den bedst placerede overalt.
PRÆMIEOVERRÆKKELSEN finder sted ved
festmiddagen i TSK's klubhus lørdag aften kl. 19.00.
Prisen er kr. 175,00 pr. prs. Mænd må gerne deltag
Drikkevarer kan medbringes eller købes i klubben .

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

19

Thurø Sejlklub

Forbeholdt løbsledelsen
Deltager nr.

Start nr.

TILMELDING HYÆNERÆS
Fynskredsmesterskab for pigesejlere 2013
Målebrevets cert.nr.:

___________

Bådtype:

_______________ Sejlklub:

__________________

Bådnavn:

_______________ Sejlnr.:

Ejer/Fører

___________________________________________

__________________

Adresse:___________________________________________
Postnr/by:

___________________________________________

Tlf.nr.: ___________________________________________
e-mail adr.:

___________________________________________

Mandskabsliste: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Vi deltager i festmiddagen lørdag aften med ________ personer á kr. 175,00
antal
Startgebyr: kr. 150,- pr.båd

I alt kr. ________ indsættes på reg.nr. 0813 kontonr. 8130467300
Skriv venligst ”Hyæneræs” samt navn. på båd og skipper
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Sejl flotille med andre børne-sejlerfamilier
Mange der sejler med børn oplever, at de begynder at kede sig. De savner legekammerater og aktiviteter. Krabbejagt kan hurtigt blive gammel, selv for de yngste.
Dansk Sejlunion syntes det er synd , synd for børnene, synd for forældrene, og ikke
mindst synd for sejladsens fremtid. Jo sjovere børnene har det, jo mere ivrige er de for at
komme ud og sejle. Og det gør også forældrene glade (og når alle er glade så er sejlads
jo en fornøjelse!).

Sejl med på børneflotille
Her er så chancen for, at gøre dine børn ekstra glade for at sejle. Dansk Sejlunion arrangere en børnflotille-sejlads her til sommer. Vi har fundet en førerbåd som sejler med
egen børn. Turen starter i Helsingør, går ned gennem Øresund, videre over det Sydfynske, op gennem Lillebælt, nord om Sjælland og tilbage til Helsingør. Alt sammen i ferieugerne. Der er mulighed for at sejle med hele vejen eller hoppe på/af undervejs. Vores
”andemor” har lovet at koordinere nogle aktiviteter undervejs.

Havnene byder børnene velkomne
Foreningen af Lystbådhavne i Danmark (FLID), har også lovet at havnene vil gøre deres
bedste, for at flotillebådene ligger samlet i havnene. Havnene vil også arrangere nogle
fællesaktiviteter såsom: snobrødsbagning, skattejagt, fællessang ved bål osv.

Skal din familie med?
Nu mangler vi bare ”ællingerne” som sejler med vores ”andemor”. Det hele er ganske
gratis. Dine børn får andre børn at lege/sejle med, og forældrene får mulighed for at
slappe mere af, når børnene er optaget. Fire både har allerede meldt sig. Hvis i skal med
på børneflotillen, skal i skrive til carsten@sejlsport.dk.
Vores ”andemor”, Lars Fich, er en meget erfaren sejler og har selv børn med.
---Ny historie

Flotille over åben vand
Vil du sejle i fælleskab til enten Bornholm eller det tyske ferieparadis Rügen så er chancen der nu.
Det er ikke kun for børnefamilierne at der i år bliver arrangører flotille-sejladser. Dansk
Sejlunion har fundet en ”andemor”, der gerne fører en flotille til Rügen. Rügen er et tysk
ferieparadis med strande som ellers kun findes ved Vesterhavet (her dog uden bølgerne),
meget billig proviantering og et hav af charmerende havne. Stralssund er en middelalderby som stort set ikke har ændret sig siden 1200-tallet – det er en fryd at spadsere
rundt byen.
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Hvis nok deltagere tilmelder sig flotillen til Rügen, forsøger vi gerne at arrangere en rundvisning på Hansaværftet, som ligger i Greifswald.
Har du aldrig været på Rügen, er muligheden der nu. Jørgen Madsen, vores ”andemor”,
skal nok sørge for du kommer sikkert over Østersøen i begge retninger. Han er en meget
erfaren sejler og har været på Rügen før. Et par både har meldt sig allerede, så nu mangler
vi bare resten.

Flotille til Bornholm
Vi er så heldige, at Per og Rikke Stenbøg har meldt sig som ”andemor” for årets flotillesejlads til Bornholm. Nogle af jer vil sikkert genkende dem fra Rikkes bog ”Et år for egen
sejl” (se min anmeldelse på min blog på www.sejlsport.dk ).
De er meget erfarne sejlere og skal nok få jer sikkert over Østersøen til Danmarks
”solskins ø”. Der er mange muligheder på øen; spise spareribs og drikke øl fra Svaneke
Bryghus, der findes mange fiskerestauranter, danse natten væk på Månen på Christiansø
og meget meget mere. Der er over 20 havne på Bornholm, så I kan nemt vælge hvor langt
I har lyst til at sejle hver dag. Har I aldrig været på Bornholm – så er chancen her nu!
Et par både som har meldt sig til bornholmer-flotillen – nu skal vi bare have nogle flere.

Tilmelding
Du skal blot skrive til Carsten Breuning, carsten@sejlsport.dk , og fortæl hvilken tur du
vil med på, sammen med navn, e-mail, tlf. og gerne bådtype, samt hvor mange I bliver om
bord.
Hvis vores flotille-sejladser bliver en succes, vil vi gentage dem næste år. Nu mangler vi
kun ”ællingerne”.

Der findes nu et trådløst netværk i Havnehuset, og et i Egely.
Navnene er:

TSK-Havnehus og TSK-Egely

Forbindelsen leveres af TDC som en 20/2 adsl forbindelse

På grund af pladsmangel og at portoen vil blive meget dyr hvis der bliver flere
sider, må vi desværre undlade at forsætte vores sejlerbeskrivelser ”En helt anden
sejlads” og fra ”En drømmetur” vi vil bringe slutningerne i næste nr.
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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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Invitation til Breddestævne / kapsejlads i
Olsen Twin både, samt 25 års Jubilæum.
Sønderborg Yacht Club.

Lørdag den 17. august 2013 gennemfører vi en kapsejlads i Olsen Twin både
(uden spiler) for handicap sejlere, kapsejladsen er uden for klassificering. Efter vi
er færdig med sejladserne Kl. ca. 17.00, vil vi fejre vor Handicap afd. 25 års jubilæum, og indvielse af vore nye handicap kraner, sammen med vores sponsorer
1.

Program for lørdag.
Klokken 8. – 9.15 Registrering.
Klokken ca. 9.30 Skippermøde, kaffe og rundstykker u/b.
Klokken ca. 10.00 Dagens første start
Der er planlagt så mange sejladser som muligt, hver sejlads varer ca. 30
minutter, sidste start ca. 15,00Frokosten spises i fællesskab land
Klokken ca. 17.00 Mole øl/vand. 25 års jubilæum, samt indvielse af
handicap kraner
Klokken ca. 18.00 Præmieoverrækkelse.
Klokken ca. 19,00 Grillen er tændt, Bøffer, kartoffelsalat, pølser og brød
u/ b. øl, vin og vand kan købes.

2.

Tilmelding:
Gør du ved at sende en mail til finnhl@stofanet.dk senest mandag den 12.
august 2013. Eller på telefon 74 42 69 85 Mobil: 30 20 15 23

3.

Gebyr
Der skal betales et startgebyr på kr. 100,- pr deltagende sejler.

4.

Bane Sejladserne sejles på en bane som denne.
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5.

Regler
Der sejles efter ISAF ”Simple regler for kapsejlads” version
1.0 – 2008.

6.

Præmier
Der er præmier til 1. 2. og 3. Pladsen

7.

Indlogering
Det er tilladt at parkere med campingvogn på havnen, havnen har handicap venlige forhold,
Alternativ er der 1 campingplads nær havnen med handicap
venlige forhold, ligesom er der handicap venlige vandrehjem.
Danhostel Sønderborg Vollerup Vandrehjem
Mommarkvej 17, Vollerup
6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 3990
E-mail: vollerup@c.dk
Danhostel Sønderborg City
Kærvej 70
6400 Sønderborg
Tlf. +45 7442 3112
Fax +45 7442 5631
E-mail: sonderborg@danhostel.dk

Sponsorer:
Palby Marine- Brag Søsport –AP-Arte og Marine lageret
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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
Lars Løvschall,
Hyldebærvænget 4,
Thurø, 5700 Svendborg,
eller mail llo@kmd.dk.
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Oplev en anden verden med Thurø Sejlerskole
Men så sker det! Man nærmer sig klubhuset, vejret har været forbavsende godt hver gang
på nær én, som et trylleslag er man trådt ind i en helt anden verden. Midt i et sandt leben i
havnen og på vandet - med forældre, krabbeunger, sejlere, unge og gamle. Sø-stemning,
aktivitet, smil, hjælpsomhed, overskud og glæde. Tværgenerationel leg og boblende energi. Det er skønt. Tænk at vi først oplever det nu - efter 7 år på Øen.
Tak Mette, det var en god beslutning at starte på Sejlerskole. 2 x 7 tirsdage fra 18.3021.00. På hver side af sommerferien. Action learning i båden. Med en søstærk og gemytlig Skipper i Steen Andersen. Dét kan anbefales !
Vi rigger båden til - kender ikke de rigtige navne på snore og dimser - men vi kan allerede
nu rigge til - sætte ud for sejl i 806'eren - sejle omkring og sejle ind igen - lægge til. For
sejl selvfølgelig. Efter blot fire gange (læs: selvros). Mette er oftest ved roret - jeg har det
bedst ved at styre sejlene og hoppe lidt omkring på båden.
Vi er 2 både ude hver gang. Og tilsvarende på torsdagsholdet. Der kan ikke undgå at gå
lidt sport i det, og det ender som regel med fuldbyrdet matchrace hvor alle kneb gælder.
Og sådan skal det være. Men alt sammen i fuld balance og med god tid til at nyde stilheden, luften, lugtene, lyset, selskabet, omgivelserne. Der er noget særligt ved at være ét
med elementerne og helt tæt på vandspejlet - men det ved I jo godt.
Vi skal ikke under nogen omstændigheder selv have en båd. Hvis vi skal have båd, skal
det i hvert fald være en delebåd med 2-3 andre familier. Eller hvad... Måske bare en lille
båd. Ikke lige med det første selvfølgelig. Men om nogle år måske. Vi kan leje 806'eren
til at begynde med - så må vi se. Jeg kan egentlig godt se os med båd. Hvad mon en båd
koster? Jo, jeg tror vi skal have en båd. En 806'er måske? Med teak - ligesom Steens. Den
kunne hedde "Maj 13".
Vi starter bilen og kører op ad bakken. Opladet og opstemt. De to mindste sover, den ældste er vågen endnu. Alt er godt

Jannik Hultén,

1. gast
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Optimist og ungdomsafdelingen har hastigt vokseværk
Fra at udfordringen har været at få børn til at komme ned i vores klub og sejle, er
udfordringen nu at interessen er vokset så markant at vi har måtte oprette en
venteliste her i første halvdel af sæsonen.
Vores nye tiltag med krabbeklub er blevet en kæmpesucces og vi har nu ca. 25
børn der deltager i aktiviteterne hver tirsdag. Vi har haft super forældreopbakning
til at få tingene til at glide i krabbeklubben. Der er blevet sejlet i solinger, vrikket i
optimistjoller, sejlet i FEVA jolle, følgebåd, fisket krabber osv. osv. Det har været
fantastisk at se. - Skønt hvis vi hen af vejen kan få alle de dejlige unger til at
blive “rigtige” sejlere også.
Vore nye sejlere fra sidste år hænger stort set alle på stadigvæk og udvikler sig
til efterhånden at være rigtigt habile sejlere.
Der har også været tilgang af 3 nye børn i alderen 13+. Heraf er der 2 som aldrig
har sejlet jolle før, men de klør på med krum hals.
Inden sommerferien får vi tømt ventelisten
og får yderligere 6 nye sejlere i gang, det
betyder at vi får startet i alt 12 nye sejlere op
i år. - Mads Flyger, Rasmus Slabiak og Ditte Juul tager sig af de nye børn med forskellige forældre som hjælpetrænere.
Det betyder at vi nu er oppe på ca. 30 sejlere
i alt. - Om tirsdagen når alle træner og krabbeklubben er på banen er vi op mod 55 børn
på havnen + forældre, så det er rigtig mange
mennesker. - Det store rykind betyder selvfølgelig også ekstra slid på vores udstyr og
grej.
Det betyder
også ekstra
snavs i klubhus og baderum. Sådan er
det i sportsklubber hvor
der færdes
mange mennesker.
Flere af de
øvede børn har
været af sted
til stævner før
sommerferien.
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I Kerteminde havde vi FEVAjoller af sted og TSK tog sig af både 1. og 2. pladsen. Vi
havde også 2 optimister med på C-banen som klarede sig flot.
I Rantzausminde var der endnu et stævne. Her tog 2 af vores fevajoller igen 1. og 2. pladsen. Vi besatte en 1. plads C-banen og en 5. plads på C-banen. Så det kan vi godt være
stolte af.

I uge 27 har vi sommersejl, som allerede er fuldt udsolgt. Det bliver super godt. Der deltager børn både fra TSK og fra andre klubber.
Heldigvis har vi været heldige at få flere flotte sponsorater i hus. Albanifonden har givet
en hel FEVA-jolle. Nordeafonden og SFDS’s fond har tilsammen givet Fevajolle nr. 2.
Vi har netop fået penge fra Tuborgfonden og Fyns idrætsforbund. Sydbank har bidraget
med et stort sponsorat og bliver med det hovedsponsor til vores stævne i september måned.
Vores stævne løber af stablen den 7. + 8. september. Det er et kredsstævne som er åbent
for både optimister, Fevaer og ZOOM 8 joller.

Vi glæder os til resten af sæsonen.

Krabbe
klubben
på udflugt
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ALTTILLYSTSEJLERENOGFRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06
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