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Containerudlejning
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Støberiet Ørkild
Bodøvej 11 - 5700 Svendborg
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Thurø Sejlklub ”Egely”
Gambøtvej 25 Thurø
.
5700Svendborg
tsk@mail.dk
www.thuroesejlklub.dk
Bestyrelse
Bestyrelse
Formand
Formand

Ib Oldrup
Ib Oldrup

Hjaltesvej 12
Hjaltesvej 12
formanden@thuroesejlklub.dk
formanden@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

Næstformand
Næstformand

Ingeborg Andersen
Andersen
Ingeborg

Frodevænget 22
Frodevænget
formanden@thuroesejlklub.dk
formanden@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

6220
2064
6412
12
62
4276
7664
6412
12
42
2520
4471
9660
42
62

Kasserer
Kasserer

Lars Løvschall
Lars Løvschall

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

Thurø
Thurø

2920
6662
5408
99
62

Sekretær
Sekretær

SteenMarie
Andersen
Inna
Krat

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

Thurø
Tved

6222
2026
7572
01
62

Broliggere

Kim Isager

Blåbærvænget 30
havnen@thuroesejlklub.dk

Thurø

62 20 59 14

Broliggere
Pigesejlere

Kim
Isager
Mette
Hundahl

Blåbærvænget
30
Fruerstuevej 50
havnen@thuroesejlklub.dk
pigesejllads@thuroesejlklub.dk

Thurø
Svendborg

62
2420
4559
9014
40

Pigesejlere
Klubhusene

Carin Nicolaisen
Kaj Hansen

Krussemyntevænget 6
Rolf Krakes Vej 44
pigesejlads@thuroesejlklub.dk
husudvalg@thuroesejlklub.dk

Kværndrup
Thurø

62 27 18 20
62 20 59 22
24 88 04 21

Klubhusene
Optimister

Kaj
Hansen
Mette
Christoffersen

Rolf
Krakes Vej 4480
Rønnebærvænget
husudvalg@thuroesejlklub.dk
optimister@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

62
6220
2059
7122
11

Optimister
Aktiviteter

Trine
Sveistrup
Ole Jensen

Nyborgvej
Hjaltesvej 889
optimister@thuroesejlklub.dk
aktiviteter@thuroesejlklub.dk

Svendborg
Thurø

62
6222
2025
5356
97
30 64 64 51

Aktiviteter
Soling / Jolle

Finn
Jebjerg
Jørgen
Holme

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

Thurø
Thurø

28
6270
2030
7608
70

Soling
Blad / Jolle

Jørgen
Holme
Carl Nielsen

Bergmannsvej
Gambøtvej 25 118
solinger@thuroesejlklub.dk
bladet@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

62
2020
4876
5870
75

Blad
Juniorer

Carl
Nielsen
Bjerne
Sørensen

Vestergårds
Birkealle 9 Alle 11
bladet@thuroesejlklub.dk
juniorer@thuroesejlklub.dk

Skaarup
Thurø

62
2922
7114
8759
18

Juniorer
Handicap

Erik Fürsterling
Erling Justesen

Grønnevænget 4
Strammelsegade 3
juniorer@thuroesejlklub.dk
handicap@thuroesejlklub.dk

Thurø
Tåsinge

626320
5478
0062
04

Handicap

Erling Justesen

Strammelsegade 3
handicap@thuroesejlklub.dk

Svendborg

635 4 00 04

Målere
Målere

Ole
Ole Jensen
Jensen
Bent
Bent Poulsen
Poulsen

Hjaltesvej
Hjaltesvej 88
aktiviteter@thuroesejlklub.dk
aktiviteter@thuroesejlklub.dk

Thurø
Thurø

62
6220
2053
5397
97
62
6220
2055
5512
12

Listefører
Listefører

Gert
Gert Bjerrum
Bjerrum

St.
St. Byhavevej
Byhavevej 30
30

Svendborg
Svendborg

62
6221
2125
2560
60

Udvalg

Øvrige
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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
April 12. Søsætning fra kl. 8:00
13. Standerhejsning kl. 15:00 Se side 15 og på hjemmesiden
25. Seneste tilmelding til aftenkapsejllads
28. Bestyrelsesmøde i TSK
30. Pigernes fordelingsmøde
Maj 3. Distancesejllads Skippermøde kl. 9: 1. sejlads kl. 10:
5. 1. aftensejlads kl. 19:
6. Opstart sejlerskoleundervisning
10. seneste tilmelding til Pinseturen se side 7
Juni 20. Klubgrillaften
Aug. 10. Seneste tilmelding Øhavet Rundt
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

OBS Husk! Næste deadline skal aktiviteter i august også med.

Hold øje med evt. ændringer på hjemmesiden!!
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 5. juni

Thurø Sejlklub
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Vi giver ordet til formanden
Jeg var desværre ikke oppegående så jeg kunne deltage på
den årlige generalforsamling sidst i januar,
men jeg kan forstå at det gik planmæssigt. Formanden var
på valg og ville gerne have trukket sig, men hvor blev alle
de kommende formænd af, jeg havde gerne set, at i hvert fald et klubmedlem havde rygrad til at lade sig vælge, eller flere, så der var modkandidater.—Thurø Sejlklub har behov for fornyelse ikke mindst på grundlag af,
at der er flere i bestyrelsen der i mange år har trukket et stort læs. Men det
er vel også godt at alt skal være ved det gamle og der sker ikke større ændringer. Formanden blev valgt for en ny 2 årig periode, så I må finde jer i
det. Vil du gerne være med til at skabe fornyelse og forandringer, så tag
del i et af udvalgene og vær med til at løse de opgaver som der er i vores
klub. De fleste vil sige - jeg har ikke tid, eller kan ikke finde tid -tid har vi
alle nok af, men måske planlægger vi den ikke rigtigt.
Sagt på en anden måde, vi vil i bestyrelsen gerne kunne trække på din arbejdskraft, uden at det skal føles som en stor forpligtelse, der er mange
mindre gøremål som skal gøres i en klub som vores, tag og ring eller email
til mig, og fortæl hvad du kan gøre for klubben. Jo flere vi løfter de fælles
opgaver, jo mindre arbejde er der til - tordenskjolds soldater. Vor hovedorganisation Dansk Sejlunion har generalforsamling lørdag den 28. marts og
er det muligt deltager TSK. Det er altid en glæde at møde op her og høre
de tendenser der er i sejlsporten, men husk også selv at du selv kan gå på
sejlunionens hjemmeside der sker meget nyt på denne front, og det kan
måske skærpe interesse for jer der bl. a. er kapsejlads orienteret.
Så går vi i gang med årets travleste kvartal, og her starter vi med vejrliget,
det betyder meget for arbejdet på vor kære båd inden den skal i vandet
uden kulde og regn. I år har det været en særlig varm marts måned og
mange har påbegyndt arbejdet her i de gode varme dage, så alle er vel klar
til isætning af båden i april måned. Vi har i år en glædelig nyhed til en flok
af vore sejlere der er på ventelisten. De kan få plads ved klubbens broer
på den ene eller anden måde. I denne skrivende stund er de sidste aftaler
ved at være på plads for, hvornår pælene kan slås, men det er vores ønske
at det kan ske så hurtigt som muligt. Som det også er orienteret på generalforsamlingen har THURØ SEJLKLUB fået godkendelse på forlængelse af
begge broer med plads til ca. 12 både, men der arbejdes også ihærdigt på
en anden løsning med etablering af pælepladser i stedet for de liggende
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bøjer på østsiden af den østlige bro, her var det målet at nå 12 pladser.
Kom til Standerhejsning, søndag den 13. april og deltag til årets første
fællesarrangement, husk det er for alle jer medlemmer, og lidt orientering
omkring seneste nyt i klubben.
Alle vore udvalg arbejder for at komme godt i gang med den kommende
sæson, og I kan alle læse mere om det i bladet eller løbende se på hjemmesiden, hvor alt af interesse gerne skulle kunne læses.
Trappen nedenfor Egely er igennem året 2013 blevet dårligere og fra juli
måned måtte vi spærre af, for at der ikke skete uheldige fald på trappen,
særligt i den mørke dags periode. Efter drøftelse med Svendborg Kommune bliver trappen nu opført på ny som en ny trappe, tak til Svendborg
Kommune for at arbejdet endelig kunne komme i gang og laves færdigt
inden standerhejsningen. Egely har også fået nyt inventar, der fra marts måned er taget i brug af de
forskellige udvalg, både borde og stole kan stables og pakkes sammen, det
kan give bedre muligheder for brug af lokalet. Det gl. inventar er bort givet til andre klubber/foreninger med behov for nyt inventar.
Ib Oldrup

Sejlerskole sæson 2014
Igen i år vil der være mulighed for at komme
på vandet og prøve om sejlsport er noget der
tiltaler en.
Det er med stor glæde vi har konstateret at
flere end forventet har vist interesse.
Vi har derfor udvidet instruktørstaben med
endnu to personer nemlig
Kim Bünger og Peter Pedersen,
så vi i alt er 6 instruktører.
Sejlerskolen starter undervisningen tirsdag den 6. maj kl. 19:00 til 21:15
Der vil være undervisning om tirsdagen i ugerne 19 til 25 og 33 til 37 fra
kl. 19:00 til 21:15.
Interesserede kan henvende sig til Steen Andersen på mobil: 25 23 20 10

Thurø Sejlklub

Pinseturen 6/6 – 9/6 (begge dage inkl.) 2014

Det var en kold dag hvor pinseholdet besøgte
STEDET – som er DYREBORG, men her er altid smukt.
I år tager vi af sted i løbet af fredagen og regner med at kunne grille sammen om
aftenen i Dyreborg.
Der bliver sat et telt op af kapsejladsudvalget i Dyreborg sejlklub, således at vi
kan opholde os inde, hvis vejret ikke er helt med os.
Betingelsen er dog at vi til vores aftenarrangement pinselørdag SKAL købe drikkevarer hos aktivitetsudvalget i den lokale klub, men det er helt rimelige priser
som i Egely.
Den lokale slagter kommer og griller på stedet og en middagspris vil ligge på ca.
160 kr. for voksne og 80 kr. for børn (u. 12år).
Der vil være aktiviteter om lørdagen og vi regner med en samlet frokost om søndagen. - Men det vil absolut ikke blive en hård fysisk tur. Hold venligst øje med
hjemmesiden
Vi er lovet en del pladser og vi plejer jo ofte at være omkring 20 både – det vil
ikke være noget problem ifølge sejlklubben og vi har forhandlet ret favorable
havnepenge. De lokale vil indskrænke sig væsentligt.
Mandag havde vi håbet at kunne besøge Billedhugger Keld Moseholm, men det
er desværre ikke muligt da de har et privat arrangement i pinsen.
Tilmelding til: Gitte og Jan Jensen (Jawig) tlf. 2116 2430
Birthe og Henning Christoffersen (Felix) tlf.: 2149 8928
eller
Inna og Carsten Krat (Andantino) tlf. 2156 3506
Tilmelding SKAL ske senest 10. maj med bådnavn og antal personer ombord,
samt tilmelding til aftenarrangement pinselørdag (hvilket så er bindende)
Husk at følge med på hjemmesiden om bl.a. betaling/afhentning af poser,
som vil foregå om torsdagen før pinse samt endelig pris efter tilmelding.
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Strandberghus
Type 2
www.strandberghus.dk

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

Sælges NY 2 x Lewmar 16 2 speed Selftaling spil.

Bjarne Huusfeldt
tlf. 62205815

udsalgspris Dkr. 8.200, sælges for 5.000 Dkr.

mail@fynf-yacht.dk
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TIL SALG
"LA VITA" vores dejlige
Hallberg Rassy 312 kan købes.
Står indendørs i hal og kan
besigtiges efter aftale.
Tlf. 6220 5657 eller 2728 9657

Nye medlemmer bydes

velkommen i klubben:
Kent Christensen
Gert Hjuler Pedersen
Alma Højlund Hjuler Pedersen
Esther Marie Højlund Pedersen
Jeppe Højlund Hjuler Pedersen
Ditte Juul Kristensen
Hans Thor Juul Kristensen
Valdemar Juul Kristensen
Alexander Juul Kristensen
Thomas Buch Nielsen
Anne Buch Nielsen
Benjamin Buch Nielsen
Johann Buch Nielsen

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!

Pia Skousen
Sigrid Skousen
David Skousen
Randi Skousen
Christian Colstrup
Jette Colstrup
Anders Colstrup
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Thurø Bageri
Struwestræde3
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager

Spar tid og penge gør som Spar tid
og penge gør som Spar tid og
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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OBS. OBS.

Klubgrillaften
Fredag d. 20. juni
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel
grillaften fredag d. 20. juni. Grillene er klar kl. 18:00
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. Kim
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Indlæg klubblad marts 2014 optimist og juniorafdelingen
Så varer det ikke længe før vi er i gang i optimist og juniorafdelingen igen, der
er i hvert fald forår i luften.
Gruppen med de største og mest øvede af børnene kommer til at bestå af 14 - 15
børn. De vil primært sejle 29’er , ZOOM8 og Fevajoller.
Gruppen lige under som hedder Delfiner kommer til at bestå af ca. 10 børn. Her
vil der blive sejlet Feva, Tera og optimistjoller.
Så kommer der en kæmpegruppe af nye børn i alt 21 stk. som primært kommer
fra krabbeklubben som vi startede sidste år. Gruppen hedder Sæler. Her sejles
der optimistjoller + der leges og hygges på vandet. Tryghed og vandtilvænning
er det vigtigste. - Det betyder, at vi kommer op på i alt ca. 50 sejlende børn. Det
er rekord i nyere tid. - Fantastisk dejligt.
Vores store træningsaften bliver torsdag aften. Her vil alle børn være ved havnen
og på vandet. Der bliver tryk på.
Gruppen med de største og mest øvede børn træner også tirsdag aften, her vil der
dog kun være rykind på ca. 15 børn.
I starten af påsken regner vi med at få jollerne til de øvede børn gjort klar, hvis
vejret er til det, kan de måske nå at komme på vandet i påsken. De glæder sig
meget til at komme i gang.
Søndag den 27. april bliver store til rigningsdag, hvor vi håber at se rigtig mange
børn og forældre på havnen. Vi skal have pakket optimistskuret ud og gjort alle
optimistjollerne klar.
Tirsdag den 22. april bliver der opstart for gruppen af øvede sejlere
Torsdag den 1. maj bliver der opstart for Sælerne og Delfinerne
Vi træner frem til skolernes sommerferie.
Krabbeklubben starter op ca. 1. juni. I år har vi været nødt til at sætte et loft på
max. 10 børn.
I uge 27 arrangerer klubben igen Sommersejl. I skrivende stund er der booket
rigtig mange pladser, vi forventer at ca. 40 børn deltager i sommersejl i den uge.
Der kommer børn fra flere af de fynske klubber.
Igen i år er vi begunstiget af en super gruppe af engagerede trænere. Der er også
en fantastisk gruppe af forældre som hjælper med at det praktiske arbejde, som

Thurø Sejlklub

Vi har været ude at rasle fastelavn for Thurø Sportens Venner og efterfølgende
er vi blevet bevilget kr. 15.000 til hjælp til køb af ny mindre følgebåd.
Fra Svendborg kommune Folkeoplysningsudvalget har vi været heldige at få
bevilget kr. 15.000 til hjælp til indkøb af brugte optimistjoller.
Sydbank har igen sagt ja til at være hovedsponsor til vores stævne i September
måned, herfra har vi fået bevilget kr. 30.000,-.
Tak til sponsorerne, vi er meget taknemmelige.
God vind til jer alle.
Mette Christoffersen,
formand for optimistudvalget
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“længe savnet”
“flot arbejde”
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Thurø Sejlklub afholder
Kapsejladsen ”Øhavet Rundt” for 44. gang

Thurø Sejlklub indbyder igen i år til den traditionsrige kapsejlads

Øhavet Rundt
Tilmelding sendes senest den 10. august 2014 til:
Lars Løvschall, Hyldebærvænget 4, Thurø, 5700 Svendborg, tlf.: 29 66 54 99
Vedlagt kr. 350,- på check eller mail: aktiviteter@thuroesejlklub.dk
eller via Thurø Sejlklub’s hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk
eller overført til Fynske Bank 0813 8130467300.
Der vil igen i år være opslået telt og pølsevogn på pladsen, hvorfra der sælges

Is, pølser, øl, vand og vin. - Fredag aften sælges en
Grill-anretning - 80,- kr. pr. portion
Lørdag morgen gratis morgenbord med kaffe og rundstykker kl. 07:00
Suppe til deltagerne når de er kommet i land efter veloverstået sejlads

Kortskitse
til Øhavet Rundt
Kølbåde sejler på rød bane
Flerskrogsbåde på blå bane

Dato
10. – 11. maj
17. maj
18. maj
23. – 24. maj
30. maj – 1. juni
7. – 8. juni
5. – 6. juli
14. – 15. juni

21. juni
21. – 22. juni
2. – 3. august
7. – 9. august
7. – 9. august

9. – 10 august
13. – 17. august

Sejlads

TORM Grand Prix

Tune UP

Tåsinge Rundt

OKjolle stævne

Classic Fyn Rundt

Sail Extreme

DM Wayfarer

Østersø Regatta

Ærø Rundt

Speed Cup

Guldpokal Folkebåde

DM Finn Joller

Svendborg Classic
Regatta

MatchRace

DM Express og
L 23

Faaborg Sejlklub

Svendborg Sund Sejlklub

Express samt L 23

Matchracer

Klassiske træbåde

Finn Joller

Folkebåde

Klassebåde

DH + tur

DH + TUR + doublehandet +
flerskrog

Wayfarer

Joller

DH

OKjoller

DH Kølbåde + TUR

DH Kølbåde

Joller

Deltagere

www.faaborgsejlklub

www.sss.dk

www.classicregatta.dk

www.ksf.dk

www.ksf.dk

www.faaborgsejlklub.dk

Udsendes til klubberne

www.sva1.dk

www.sss.dk

www.ksf.dk

www.ksf.dk

www.lundeborgsejlklub.dk

www.sss.dk

www.sss.dk

www.faaborgsejlklub.dk

Sejladsinfo
KAPSEJLADSKALENDER – 2014

Sejlklubberne i Svendborg

Kerteminde Sejlklub

Kerteminde Sejlklub

Faaborg Sejlklub

Ærø Sejlforening

Svendborg Amatør Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub

Kerteminde Sejlklub

Kerteminde Sejlklub

Lundeborg Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub

Faaborg Sejlklub

Klub
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16. august
16. – 17. august
23. august
30. august

30. august
6. september

6. september
6. – 7. september

13. – 14. september
13. – 14. september
14. september
14. september

19 til 21
september

Øhavet Rundt

Storebæltmesterskab

Hyæne Race

Tåsinge Rundt
Doublehanded.

TUCO Cup

Rudkøbing Hovedsej
lads

Skar Drej

Distriktsmesterskab
StarBåd

DM Hobie Cat

Rangliste OK joller

OneStar Singlehand

Handicap 2014

SØLVRORET
Singelhanded
Fyn RundtHavets
Jernmand

L 23

Svendborg Amatør
Sejlklub

Svendborg amatør Sejlklub

SSS

SSS

SSS

Troense Bådelaug

Ballen Sejlklub

Rudkøbing Sejlklub

Faaborg Sejlklub

Troense Bådelaug

Endnu ikke fastlagt

Kerteminde Sejlklub

Thurø Sejlklub

Kølbåde + flerskrog
forhåndsrespot

TUR – Motorsejlere efterfor
håndsrespit

TUR + DH

OKJoller

Hobie Cat

StarBåd

DH + TUR + flerskrog

DH + TUR

DH + flerskrog

DH + Tur

Kølbåde med pigebesætning

Folkebåde

DH + Tur

Www.soelvroret.dk
www.sva1.dk

www.sva1.dk

www.sss.dk

www.sss.dk

www.sss.dk

www.troensebaadelaug.dk

www.sejlklubbas.dk

www.rudkobingsejlklub.dk

www.faaborgsejlklub.dk

www.troensebaadelaug.dk

Udsendes til klubberne

www.ksf.dk

www.thuroesejlklub.dk
Thurø Sejlklub
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”EN HELT ANDEN SEJLADS”
Atlantic Ocean - Panama Canal - Pacific Ocean
Afsnit 4 Fortsættelse”En helt anden sejlads”
2/12 - 06:30 Lods (adviser) Fernando taget ombord for
videre sejlads mod Panama City til Pacific Ocean
(Stillehavet) som vi nordboer kalder det. Sejladsen
over søen Lake Gatun er en ½ dagsejlads.
Under-vejs har vores lods Fernando underholdt os med
historie om hvorledes Panama-kanalen med sluserne
blev bygget, og om hvor mange menneskeliv der gik
tabt under opførelsen.
Konceptet til kanalen daterer sig tilbage til først i 1600
tallet. Det første forsøg under fransk lederskab blev påbegyndt i 1880. Dette forsøg fejlede hvorunder 21.900 arbejder døde på grund af ulykker og moskitomyg som forårsagede
den frygtede Malaria sygdom. Senere overtog Ingeniørtropperne fra USA´s hær bygning
af den 77 km lange kanal i starten af 1900 tallet. Kanalen åbnes i 1914. Da kanalen stod
færdig havde 27.500 arbejder mistet livet.
Under sejladsen mødte vi flere Pam Max skibe som er specielbygget så de passe nøjagtig
ind i sluserne også de blåmalede som vi kender så godt møder vi mange af.
Under sejladsen møder vi en kæmpekran ved navn ”Titan of Domingo Osorio Gil” kranen
er hentet af amerikanerne i Tyskland som krigsbytte og bliver brugt til bygning og vedligeholdelse af sluserne. 09:10 Passerer vi Gambora
som er en mindre by hvor 9.000 af indbyggerne er
ansat til at betjene og servicere.
Panamakanalen.
Lodsen Fernando fortæller, at der er utrolig megen
kriminalitet i Panama specielt i byen Colon, hvor det
er livsfarligt at gå alene specielt i den fattige del af
byen. Det værste er, at man ikke kan stole på politiet, mange af dem er korrupte.
I hver ende af Panamakanalen er der 3 sluser vi skal sluses 29 m op for at komme op til
Catun søren for videre sejlads og 29 m ned til Stillehavet.
Nu er vi så nået ud i modsat ende, klar til anlægning af første sluse hvor vi har fået ordre
af lodsen om at vi skal gå langskibs op til en mindre tanker på dens BB side.”Oky doky”
siger Keld Skipper, til lodsen, men et eller andet er helt galt. Det skib vi skal til at lægge
op til kan ikke styre, og ligger pludselig mere eller mindre på tværs af slusen. Panik vi
kan heller ikke styre, og har svært ved at stoppe vores båd. Så lige pludselig drejer vi rund
inde i slusen, og vender agterskibet den forkerte vej. Vi driver nu med en rivende fart
baglæns forbi det skib vi skal lægge til. Jeg får hastigt kastet en trosse over til besætningen på skibet, de er vakse og får slået en tørn om deres pullert. Vi driver stadig med høj
fart baglæns, så vi er nu alle spændte på om trossen holder de 8 tons ”Freedom” vejer.
Trossen strammes, og nu har vi også fået en trosse fra agterskibet over
på tankbåden, så nu er der styr på det hele pu ha! Det vidste sig, at der
var opstået en ualmindelig stærk strøm på grund af den lange regntid.
Da alt er på plads åbner sluseporten igen, og vi skal videre. Lodsen spørger skipper om
han har mulighed for vende ”Freedom” inde i slusen, der ikke er ikke megen plads og han
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har aldrig set en båd eller skib der har sejlet baglæns ud af en sluse det ville se sjusket ud!
Ja selvfølgelig siger skipper og bakker kraftig rundt om tankerens stævn mod bb, retter så
op til sb giver gas og ”Freedom” snører rundt. Super råber lodsen og besætningen på tankeren klapper i hænderne. - Lodsen havde aldrig før set et skib sejle baglæns ind i en sluse
(er normalt forbudt) men alt gik vel. Vi får afleveret lodsen. Nu er vi i ”Pacifik Ocean”
stadig regn og meget varmt.
Vi sejler forbi den store containerhavn ”Poerto De Balboa” som ligger til bb. 2 store
Mærsk containerbåde ligger ved kaj klar til losning. - Vi sejler videre under den store
store stålbro ”Puente de las América” som forbinder Balboa Panama til øst med Panama
til west. 14:05 Ankomst Balbora Sailing Club, hvor
vi fortøjer til moring, da der ingen bro eller Marina
er. - Efter vi har ønsket os selv velkommen i Stillehavet, åbner vi et par flasker Chile vin og går efterfølgende til køjs for at få en morfar, vi er lidt trætte
efter det hårde job i sluserne.
Om aftenen prajede vi en vandtaxi, så vi kunne
komme ind på fast grund og videre med landtaxi til
en restaurant som skipper kendte fra tidligere besøg
i Panama City.Det var en stor oplevelse med en
fantastisk betjening. - Vi startede alle med en drinks
Magurita til velkomst, derefter bestilte alle Beuf fiel 12oz til pigerne og 17oz ca. højlydt
på spansk med politiet, bliver bilerne kontrolleret. Det ser ud til at der er flere fejl på bilerne,
det undrer os ikke. Chaufførens ansigtsudtryk er
ikke smilende, vi er nu nervøse for, at vi skal ud
af taxien og finde en anden. Men endelig kommer chaufføren ind i bilen igen, det ser ud til, at
han har fået en bøde på 140 $ ca. 750 kr det er 2
måneders løn for chaufføren, så han var godt sur.
- Vi kører så videre, men pludselig råber Keld til
chaufføren hvor f. skal du hen, du kører i den
forkerte retning. Han fatter ikke en skid. Keld
bliver rigtig tosset og kalder ham på engelsk en ”stupid idiot”, så der var ikke noget at
tage fejl af hvad Keld mente.
3/12 Fredag - 14:30 Kastet los fra Balbora Saling Club med kurs mod en ø i Stillehavet
ved navn ”Taboka”. - Endelig får vi sejlene op og kursen er sat, Panama City´s Skyline
forsvinder agterud i varmedisen.18:45 Fortøjer vi igen ved en moring i bugten ved øen
Taboka. I bugten smyger de mange kulørte huse sig tæt op af skrænten op mod den tætte
grønne skov der giver en flot kontrast til det blå ocean. - Efter vi har fortøjet skal det være
godt med vores første bad i Stillehavet, ”vildt” vandet er 28� varmt utroligt lækkert og
ikke så saltholdigt som Atlanterhavet, kan ikke være bedre.
Efter vi har indtaget en enkel men dejlig aftenmåltid går vi til køjs med en forhåbning om
en solrig morgen.
4/12 Lørdag - 8:00 Letter vi fra”Tabiga” med kurs mod øgruppen ”Archipiélago de las
Perlas” eller øgruppen Perleøerne der ligger 35 sm SØ fra ”Taboga”. - ”Solen” nu er den
der for fuld udblæsning. Vi sejler for motor og auto piloten tilsluttet, fart 6,5 kn. Luften
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vandtemperatur 28� Skipper har beordret alle, der vil være på dæk at blive smurt ind i
sololie faktor 30 da vi er nær ækvator og solens stråler er tættere på jorden, hvis ikke må
vi under dæk i skyggen. - 16:55 Anløber første ø Gibraleón i øgruppen Isla De las Perlas
for at se om vi kan finde et sikkert sted at ankre. Men nej her er store sten og megen dønning fra sw. Pigerne ville ellers til at bade: Men pludselig råber Conni og Bjørn, se der er
en haj, vi andre ser ikke noget, så de har nok fået solstik, men de var sikre i deres sag. Så
vi fortsætter rejsen videre mod Isla Casayeta, her går vi ind i en meget smal men godt
afmærket rende med ledefyr. Her i bugten er der masser af morings, hvor man kan fortøjre sikkert for alle vinde. Skibe med over 2 m dybdgang anbefales det ikke at ankre da der
er tidevand her.
17:55 har vi gjort fast ved moringen, efterfølgende kommer der 5 megastore motoryachts
hjemhørnde i Panama City Yacht Club: Det er altså her de rige og de unge og de smukke
morer sig i weekenden. Det får vi at mærke senere, for efter de har grillet og drukket på
agterdækket der lukket op for musikken for fuld udblæsning, der bliver badet osv. Det
ødelagde hele den romantiske solnedgang som ellers var så smuk.
5/12 Søndag. Afgang ”Isla Casayeta”
9:35 Letter vi forsigtigt fra bugten, da det nu er
ebbe og vandstanden viser nu 1,80 m så vi
burde egentlig ikke kunne sejle da båden stikkere mere, så vi er spændte hvor meget vand
der er i det smalle løb. Det går fint her er faktisk 2,20 m Kursen er nu sat til ”Isla Canas”
12:55 ”Isla del Esperit Santo” passeres om sb.
13:15 Sejler vi ind til ”Isla Canás”gennem et
smalt løb. Til bb finder vi en skøn bugt med
frodig vækst og et lille vandfald der bruser liflit ud i bugten. Der er masser af springende
fisk og forskellige fuglearter i alle farver, et lille paradis.
Ankeret droppes på 2,70m vand ebbe. Af med tøjet og på hovedet i vandet skønt vandet
er 28� og luften 30� pigernes alder tør vi ikke udtale os om.
18:30 Så er der klar til skafning, Skipper har kreeret en utrolig lækker ret ”Pasta Chicken
Canás” som bliver servert med 2 gode flasker ”Faustino” efterfølgende Nescaffe Gold og
en dejlig Panama Rom ”Abuela” Så stemningen er ved at være go!
19:45 Nu er det blevet totalt mørkt og vi kan ikke se kysten. Pludselig siger Hanne, vandet er faldet til 1,30 m det har hun lagt mærke til på det fine sonar ekkolod som skipper
har ny- installeret og er meget stolt af. Inden vi når at reagere falder vandet yderligere og
båden krænger faretruende til sb.
Vi kan intet gøre, vandet falder yderligere til 1,0 m og nu er der ubehagelig megen krængning på båden. Uha! Alle kravler automatisk op til bb, op på sidedækket som om det
skulle hjælpe når bådens sb fribord hviler på havbunden og den smule vand der er tilbage
i havet er lidt op over alu lønnings-listen. - Vi er jo fra vores breddegrader ikke vant til
så megen ebbe og flod, så vi diskuterer hvad der nu sker, når og hvis vandet kommer hurtig tilbage. Vil det løbe op i cockpitet og ned i kahytten eller hvad ? Jeg mener, at når båden kan lægge sig langsomt ned med faldende vandstand, må den vel rejse sig op igen
med stigende vandstand. Det viser sig også at være tilfældet, men først efter 4½ time så
det blev langt over midnat, før vi kunne liste os lidt længer ud i bugten og ankre på dybere
vand og gå trygt til ro efter et par Abuela Rum til at styrke nerverne på. Forsættes i nr. 3
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Medlemstilbud fra Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunion Bådforsikring er et tilbud til dig, som er medlem af en klub i
Dansk Sejlunion.
Det tidligere forsikringssamarbejde mellem Dansk Sejlunion og Codan stoppede
1. januar 2014. Vi har brugt lejligheden til at nytænke Dansk Sejlunion forsikringstilbud. Dansk Sejlunion kan derfor, som den eneste organisation, tilbyde
uafhængig forsikringsrådgivning af sejlerne.
Vejen til den rigtige bådforsikring
På sejlsport.dk/bådforsikring fortæller du, via en formular, hvilket forsikringsbehov du har.
På baggrund af din profil indhenter vores uafhængige mægler tilbud til dig
fra de bådforsikringsselskaber, som Dansk Sejlunion samarbejder med.
Du får alle tilbuddene retur samt en begrundet anbefaling fra mægleren.
Du står frit om du vil benytte dig af mæglerens tilbud, men benytter du dig
af et af tilbuddene betyder det, at du har en uafhængig mægler tilknytte
din forsikring.
For Dansk Sejlunion har det været vigtigt at skabe en forsikringsmodel, der tager udgangspunkt i sejlerens behov og som tilbyder sejleren professionel assistance.
Dansk Sejlunion arbejder på, at vores samarbejdspartnere er konkurrencedygtige
og tilbyder en god service. Vores slagkraft er naturligvis afhængig af opbakning
fra sejlerne.
Læs mere om Dansk Sejlunion Bådforsikring på sejlsport.dk/bådforsikring.
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Aftenkapsejladserne 2014 står for døren
Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne.
Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal.
OBS !! Hvis en Sejlads aflyses f.eks. pga. vejret, så vil det blive oplyst på hjemmesiden under resultatlister ud for den sejlads, det drejer sig om, senest kl. 17:30 den pågældende dag.
Lørdag den 3. maj sejles 4 OP/NED baner på Lunkebugten.
Lørdag den 27. september, sejles der en distance-sejlads til Dagelykke.
Præmieuddeling sker mandag den 29. september kl. 19:30 i Egely.
Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr, og skal være overført til
Svendborg Sparekasse regnr. 0813 kontonr. 8130467300 senest den 25. april.
Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.
For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr.
Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor
havnehuset.
Sejladsdatoer:
Forår…: 3/5 – 5/5 – 12/5 – 19/5 - 26/5 – 2/6 – 16/6 – 23/6
Sommerferie i juli.
Efterår.: 4/8 – 11/8 – 18/8 – 25/8 – 1/9 – 8/9 – 15/9 – 22/9 – 27/9
17 sejladser, hvoraf 2 ikke medregnes. D.v.s. 11,75 kr. pr. sejlads.
OP/NED – bane den 3/5. (sejles på Lunkebugten)
Distancesejlads: den 27/9. (Se baneskitse andet sted i bladet )
Aftenkapsejladsbanen:
Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. (Se baneskitse andet sted i bladet )
Mærke 1 – udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 41’ 80 Ø – 55’ 1’ 75 N)
Mærke 2 – Revbøjen (sydmærke).
Mærke 3 – Stenodden (østmærke).
Mærke 4 – udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). (10’ 40’ 00 Ø – 55’ 00’ 70 N)
Det grønne mærke ved Grønneodde skal altid holdes om bagbord på vejen ud, og skal
altid holdes om styrbord på vejen hjem. Østmærket på Middelgrund:
På vejen ud:
- hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord.
- hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.
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På vejen hjem:
- hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord.
- hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord.
Dommerstade:
Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start vil banen
blive angivet med tallene 1 – 2 – 3 – 4, således at mærkerne rundes i samme rækkefølge
som tallene er anbragt – regnet fra oven og ned.
Det samme tal kan godt forekomme flere gange f.eks. 1 – 4 – 1.
Start og mållinie:
Mellem dampskibsbroen og dommerbåden. I særlige tilfælde kan måltagning finde sted
ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag ”S” sættes.
Starterne:
1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, o.s.v.
Fra 1. september går 1. start kl. 18.30, 2. start kl. 18.35, 3. start kl. 18.40, osv.
Startprocedure:
Banesignal ( rød / grøn flag) sættes inden startproceduren går i gang.
Kl. 18.55 – 1 lydsignal og talstander 1 sættes
Kl. 18.56 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 18.59 - 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.00 – 1. start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og
talstander 2 sættes
Kl. 19.01 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 19.04 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.05 – 2. start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes
o.s.v.
Bemærk endvidere:
Fra 5 minutter før 1. start og til sidste start er afsluttet må startlinien ikke passeres fra
banesiden. Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte
startmærke, når man kommer fra banesiden.
Dette gælder ikke ved omstart i forbindelse med for tidlig start.
OBS OBS OBS – Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både, og
blive væk fra startlinien indtil signaler for egen start går igang.
Tyvstart:
Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende båd(e) skal omstarte. Undlades omstart
tillægges 10 min. sejltid.
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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
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Løbsinddeling:
Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 18 og på klubbens hjemmeside.
Omstart:
I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes.
Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten affyres 1 skud og 1. lighedsstander nedhales og talstander for starten hejses.
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.
Tidsbegrænsning:
Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30.
(Efter 1/9 kl. 21.00).
Dommer:
Jobbet går på skift mellem de deltagende både.
Dommerliste ophænges i havnehuset og på klubbens hjemmeside.
Pointberegning:
1. plads = 1 point
2. plads = 2 point
3. plads = 3 point
osv.
En udgået båd får point svarende til antal startende både + 1.
En båd der ikke starter får point svarende til antal startende både + 2.
OP/NED- og Distancebanesejladserne (3. maj og 27. september):
Der bliver et kort skippermøde kl. 09.00 og første start kl. 10.00.
Tidsbegrænsning: Sejladserne afsluttes senest kl. 16:00
Løbs- og startinddeling som om mandagen.

Handicap udvalget
I handicapudvalget er vi nu i fuld gang med at klargøre bådene
til den stundende sæson. Bådene har vanen tro overvintret hos
Thurøbund Yachtværft og skal nu have den afsluttende bundbehandling og polering så de er klar til søsætningen når de øvrige
både skal i vandet. Flere af klubbens medlemmer hjælper os med at rigge bådene og gør pontonbroen klar med ny fenderliste.
Vi forventer at bådene er i vandet og sejlklare først i maj måned så vi kan skyde
handicapsejladsen i gang igen.
P.U.V.

Erling Justesen
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Man skal yde før man kan nyde
På en flot forårsdag er der grøde på havnen ved Thurø Sejlklub. Sejlerfolket er i
gang med forårsarbejde på deres egne både.
En lille enklave i Thurø Sejlklub er dog lidt anderledes, nemlig vore soling sejlere. De mødes til forårsklargøring,
hvor alle brugerne af bådene yder en
indsats for at få bådene toptrimmet til
årets sejladser på vandet. I en lille
billedkavalkade er det pigernes indsats, der er taget billeder af, men det
er ikke kun pigerne, der arbejder på
disse både. Længe før de, sammen
med de andre der benytter solingerne,
er gået i gang, har Hans været der og
ordnet småskader rundt omkring på
bådene. Det er da samarbejde om noget, for at få et fælles projekt til at fungere. Flot indsats af denne afdeling.
Efter disse tanker lader man tankerne løbe lidt, og her gælder det alle medlemmer af klubben. Der ydes mange timer i frivilligt arbejde i klubben. En ny fin
hjemmeside er kommet op at stå i klubben hen over vinteren, flot klaret Jan.
Vores blad, som er klubbens stemme, i øvrigt sammen med de små de andre
grupper på FB og lignende, bliver ikke til, uden at der er nogen, der har ydet en
indsats. Indlæggene skal samles ind fra afdelingerne, annoncører skal spørges og
ikke mindst det store arbejde som Lise, Inna og Carl gør, for at få bladet gjort
indbydende og dejligt at læse.
Vore seniorer er kommet ud af vinterens mølpose og er gået i gang igen. Uden
det enorme stykke arbejde, der lægges i dette udvalg, ville det ikke være så rart
at komme på havnen. Det giver også bonus til klubben når frivillige er med til at
opbygge gelænder m.m. på trappen op mod Egely.
Bent og jeg har nyligt stået for bowling arrangementet, her er der lige noget der
skal koordineres, men glæden ved at lave et sådant arbejde betales, når et medlem af handicap udvalget glad ringer og siger tak for arrangementet, og at han er
glad for den gode ånd, der er i klubben, hvor handicappede som raske kan mødes til et fælles arrangement. Egely er her gennem vinteren blevet bevilget nye
borde og stole. Rigtig fint resultat vi kan nyde på klubaftener og til private arrangementer. er glad for den gode ånd, der er i klubben,
Egely er her gennem vinteren blevet bevilget nye borde og stole. Rigtig fint resultat vi kan nyde på klubaftener og til private arrangementer.
I vores ungdomsafdeling har man været i gang længe med at dele opgaver til
sommerens udfordringer op, her er der igen mange, der yder en indsats det er
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både forældre, udvalg og ikke mindst det store arbejde, der ydes for at skaffe
sponsorer til nye både, så vores ungdomsafdelinger kan sejle i en flåde, der er
trimmet til sommerens dyster på vandet.
Ligeledes er det snart tid til at få vore broer ordnet for sommeren. Her er der så
blot en anden gruppe, der går i gang. Det er en forunderlig ting, når alt går op i
en højere enhed. Vi har her den glæde, at vi får en del flere medlemmer ind til
broerne at ligge, enten ved hjælp af nye pæle, der måske kan slås ved østbroen,
eller gennem den udvidelse af broerne, der er på tegnebrættet.
Thurø Sejlklub er et dejligt sted at være og dette kun fordi
man yder hvad man kan til klubben, for at kunne nyde bagefter.
Rigtig god sommer til alle klubbens medlemmer
Ingeborg

Efterveer efter stormvejr
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
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Søsætning lørdag d. 12. 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 og væk fra optimistpladsen senest mandag eftermiddag den 21. april 2. påskedag, så optimisterne kan overtage pladsen
om tirsdagen. - Det vil sige at hvis du ikke lige skal have din mast på i påsken
skal den flyttes over langs rørene ved parkeringspladsen. 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 11. oktober.
Joller på pladsen
Igen 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.
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne.
I år vil der være standerhejsning søndag den 13. april. Vi håber der er nogle der
har fået master i, så der kan blive flaget over top.
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
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.
Flere bropladser
Som i vel alle ved har vi en tilladelse til at forlænge vore broer, men i vinter er
der kommet det til at vi igen prøver at få lov til at slå pæle hvor der nu er bøjer,
derfor er forlængelsen sat på standby og der er positive forhandlinger med nabo og Kystdirektoratet. Vi håber i april at vide om
det bliver forlængelse af broerne, eller pæle mod øst. Den opdaterede venteliste kan ses på hjemmesiden under menu havn
Broudvalget.
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Lån en Klubbåd til den kommende sæson.
Selvom det vinter så er det nu du skal overveje, om du vil låne en af Klubbens
Solinger eller 806èren, til den kommende kapsejladssæson. Så du har lyst til at
sejle mandagskapsejlads, men ikke har en båd at sejle i, så har klubben 4 Solinger
og en 806`er man kan låne, hvis man er medlem af Thurø Sejlklub.
For at låne en klubbåd ,kræver det at man kan sejle båden på forsvarlig vis, og at
man selvfølgelig deltager i forårsklargøring og løbene vedligeholdelse af båden
gennem sæsonen, samt optagning af båden.
Det koster 1500,00 kr. for en Soling og 2000,00 kr. for 806èren at låne en klubbåd for en kapsejladssæson. I dette beløb er der indregnet startpenge til mandagskapsejlads.
Hvis du er interesseret så skal du senest fredag d. 1.3 2014 give mig besked, enten pr. mail, eller telefonisk.
Hvis der er flere der ønsker at låne en båd, end vi har klubbåde til, så vil der på
et Solingudvalgsmøde blive trukket lod om hvem der får mulighed for at låne en
båd.
Hvis man låner en båd, har man forpligtelse til møde op til mandagskapsejlads,
hvis det overhovedet er muligt, således at vi får nogle sjove og spændende kapsejladser på Lunkebugten med mange både til start.
Hvis du ønsker at låne en klubbåd til andre kapsejladser er det også muligt. Her
er det først til mølle princippet der tæller, så se kapsejladskalenderen igennem og
kontakt mig hvis du vil sejle en Soling, og hvis du vil låne 806èren så skal du
kontakte Steen Egedsøe.
Du kan også bare tage i en hygge tur en dejlig sommerdag i det Sydfynske farvand. Du har mulighed med et sæsonkort at låne Solingerne når de ikke bruges til
aktiviteter i Klubregi, i hele sæsonen for 500,00 kr. og 806èren for 750.00 kr.,
eller du kan låne klubbådene i en weekenderne, eller på dagsbasis. Du kan læse
mere på Klubbens hjemmeside.
På gensyn på Lunkebugten
Solingudvalgsformand

Jørgen Holme
jorgen.holme@mail.dk

tlf. 62207670 / 50456864

Nyt fra Dansk Sejlunion - tursejlads
Kig ind på http://www.sejlsport.dk – der er meget godt.
Også for tursejlere! Eller se på tvk. hjemmeside
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Kryds og tværs opgave med præmie

Løsningen kan også afleveres til en af bladudvalgets medlemmer. Inna eller Carl

Thurø Sejlklub
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06
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