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Næste måneders aktiviteter
Se klubbens hjemmeside på www.thuroesejlklub.dk
Aug. 10. Seneste tilmelding Øhavet Rundt
16. Øhavet Rundt  se side 15
23. Hyæneræs (Endnu lidt usikkert)
Sept. 6. til 7. Stævne Optimist / Ungdomsafdelingen
Okt. 11. Bådoptagning  se side 26
3. Årsmøde i Pigesejlerudvalget i Egely
8. Årsmøde i Handicabudvalget i Egely
29. Årsmøde i Bladudvalget kl. 19:00 i Egely
Nov. 3. Årsmøde i Solingudvalget i
4. Årsmøde i Ungdom og optimistudvalget
20. Årsmøde i Broudvalget kl. 19: i Egely
Se på hjemmesiden ang. Tid og sted for årsmøder
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 d. 12. sept.
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Vi giver ordet til formanden
Talen til Standerhejsningen søndag den 13. april 2014
Velkommen til jer alle her på dagen hvor vi har den årlige start
på en sejlersæson. Jeg kan ikke huske tilbage hvor vi har haft
så godt et vejr i den periode hvor bådene bliver serviceret, med
afvaskning i vand med lækkert blød sæbe så vinterens skidt og smuds nu næsten
er helt væk. Men for at båden også skal skinne får den også massagebehandling
over det hele. Til sidst vel også lidt massageolie f.eks. i et teak produkt - træværket er nu dejligt flot at se på – jo hun skinner dufter dejligt af gelcoat – teak olie
og polerings pasta og lidt træbehandling med lak.
Vinterens ventetid er forbi og sommerens nye udfoldelser ligger foran os. Det er
en tid hvor vi nyder naturen særligt omkring havnene i det danske landskab og
supplerer med at tage udenlands for det meste til vore nabolande. Er det nordiske
område er for lille, nu tager vi sydpå og evt. lejer en båd. Vi vil have varme, og
nu er det os selv, der får massage med olie og pasta påført, så vi skinner i den
hårde sol. Men vær forsigtig med al det polerings pasta, vi kan ikke holde så længe som bådene, så tag alligevel solcreme på i den rigtig faktor for at undgå solens
UV stråler. Jeg kan også i år se en lidt stigende gennemsnitsalder på jer, mange
har et godt forhold til mad måske særligt grillmad, interessen har i hvert fald været stor omkring en af årets nye tiltag – en grill – nu er den her – tag vel imod den
I alle udvalg er der gang i forberedelsen til forårets kommen, klar til at indtage
banen for kapsejlads – pigesejlads – sejlerskole – solinger – Handicap og Ungdom. På ungdomssiden vil vi år kunne se flere nye optimistjoller på vandet, der
er indkøbt 5 nye joller så alle kan have mulighed for at komme på vandet og sejle
under eget dæk. Udvalget for vore huse – har været i gang tidligt på året, så Egely nu ser helt anderledes ud. På grund af at formanden ikke kan løfte så meget, er
bænke og borde udskiftet til nyt i lettere materialer.
Der er en afdeling som har en stor andel det arbejde der også skal udføres, som
ikke ordnes i de enkelte afdelinger. Seniorafdelingen består for størstedelen af de
- ikke for tiden lønarbejdende - medlemmer, har du lyst til at få positiv energi tag
del i dette arbejde. Jeg ser frem til nye medlemmer. En speciel tak skal lyde til
Svendborg Kommune som fandt pengene til at trappen til Egely blev lavet her
inden standerhejsningen, det blev et langtidsprojekt. Der er også fundet penge til,
at det meste af rækværket og gelændere bliver fornyet, arbejdet er påbegyndt af
Seniorgruppen. På havnefronten har broudvalget sørget for at fjerne bådene fra
havnearealet så vi kan være her i dag. En af samlingspunkterne ud over husene
er vore 2 broer. På generalforsamlingen blev det vedtaget at broerne kunne forlænges med den økonomiske udgift det medfører, tilladelsen er givet Der blev
også fremført alternativ mulighed i stedet at slå pæle på den østlige side af den
østlige bro.
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Situationen er den at TSK har fremsendt ansøgning til Kystinspektoratet, forskellige instanser er blevet hørt for at fremkomme med bemærkninger omkring vor
ansøgning, herunder vore naboer mod øst hvor pælene skal slås.
Vi har svaret på de bemærkninger der er fremført, og nu afventer vi det endeligt
svar fra Kystinspektoratet, så arbejdet med flere pladser for klubbens medlemmer kan komme i gang, om det så bliver forlængelse eller mod naboerne.
Inden jeg slutter for nu, lige sige er at vi alle ca. 530 medlemmer i klubben - udover at vi betaler et kontingent, også har en forpligtigelse til at
tage omsorg for alle de opgaver der nu ligger og skal udføres
i den virksomhed som TSK er, der er kun den forskel at vi
alle medlemmer er ejere af Thurø Sejlklub.
Der er mange som tager del i arbejdet, men tordenskjolds
soldater gør meget, men arbejdet kan ikke altid nås.
Og med disse ord omkring solfaktor – nye tiltag for 2014 og
positiv energi skal vi lade standeren gå til vejrs, nu starter
sæsonen i Thurø Sejlklub, også en tak til Husudvalget som
sørger for lidt til ganen og maven ved Marens løb. ib

Pinseturen 2014
Torsdag d. 5/6 fra kl.15.30 var der betaling og afhentning af opgaver, spændende
hvad har de mon fundet på?
Fredag d. 6/6 afsejling fra Thurø mod Dyreborg ikke i samlet flok men når folk
var klar, vejret var let overskyet og med frisk vind imod, så nogle nåede at blive
våde, ved ankomsten til Dyreborg blev vi taget imod og anvist en plads.
Grillen blev tændt kl 18.00 til fri afbenyttelse af den medbragte mad, der var sat et
telt op på kajen med borde og stole + duge på bordene det virkede godt.
Lørdag d.7/6 kl. 9.15 morgensamling med morgensang og en forfriskning, gåtur
til Dyreborg skov, frokosten blev indtaget ved borde og bænke flere steder på
havnen, kl. 14.00 aflevering af opgaverne som bestod af løsning på krydsord og
ud af en klump ler skulle der fremstilles en elefant. Festmiddagen i teltet kl.18.30
startede med en aperitif inden vi gik til pladserne ved bordet hvor der var bordkort
med skibets navn, herefter buffet bestående af grillet kalvefilet, en stegt som vildt
og en marineret, forskellige pølser, flødekartofler og to slags salater, flutes og
smør, det hele tilberedt af slagter og kok, meget lækkert
mad. Drikkevarerne til dette arrangement skulle købes i
teltet til rimelige priser.
Aktiviteter for børn og voksne uden for teltet, børnene
skulle prøve at kaste 12 bolde i en kasse som stod op af
teltet ca. 2 meter fra kasteren, det var de gode til, men
en af dem havde fundet en god teknik med at studse bolden i jorden foran kassen, så den ramte teltet og faldt
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ned i kassen, måske en kommende håndboldspiller. De voksne blev delt med tre
på hvert hold, opgaven bestod i at en plastikdåse skulle skubbes omkring en stol
ca. 3 meter ved hjælp af et æble der hang mellem benene i en lang snor der var
bundet omkring livet på deltagerne det hold der først fik alle i mål vandt, det var
sjovt men ikke nemt, så forståeligt nok at nogen prøvede at snyde lidt. Der blev
uddelt præmier til vinderne af de forskellige kategorier og der var mange fantastiske elefanter.
Så blev det tiden at der skulle findes en arrangør til
pinsen 2015.Carsten var ellers ikke meget for at slippe
”det specielle trofæ” .Valget faldt på Nimo og vi vil
gøre vores bedste til at det kan blive en god oplevelse,
heldigvis kan vi få hjælp til det af nogle der har prøvet
det før, besætningerne fra Newsky og Vega. Så var det
tid til kaffen og flere slags hjemmelavede kager, stemmebåndene blev lystigt smurt med en lille en og sange
fra hæfterne.
Søndag d.8/6 startede med morgensang og en forfriskning, kl.10.30 var der arrangeret byvandring, hvor historikeren Hans Vammen fortalte om Dyreborg og omegn hvert hus og hver familie kortlægges i perioden 1670-1970 der har været en
borg og en jernalderlandsby og klimaet var som i Spanien på et tidspunkt det er
godt beskrevet På Dyreborgs Historie på nettet. Kl.12 fælles frokost i teltet med
øl og snaps som arrangørerne var vært ved, derefter afslapning og for nogle en
badetur, børnene brugte det meste af tiden med at fiske og lege i og omkring
havnen, vejret var også særdeles godt. Kl.18.00 var grillen tændt og egen mad
kunne tilberedes der blev spist sammen i teltet og igen en hyggelig aften.
Mandag d.9/6 oprydning og kl.9.30 morgensang og morgendram derefter var det
op til hver især om hvornår de ville sejle nogle tog sig god tid og satte sejl andre
den lige vej for motor.
En stor tak til Birthe, Henning, Gitte, Jan, Inna, Carsten og Jette for et godt arrangement, også en tak til Lars for at bruge hornet når det var tid til en tur i bølgen blå og ved afsejling.
Håber vi ses til næste år med venlig hilsen Mogens og Dorthe

Den flotte vinderelefant
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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 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

Kan ses på TSK` bro
Tlf. 6220 5657 eller 2728 9657

Nye medlemmer bydes
velkommen i klubben:
Carsten Toft Boesen
Robert Silver
Ulla, Anna, Aksel og Agnes Ibsen
Klaus Wester
Børge Hansen
Flemming Jensen, Krista Juhl og
Alexander Juhl Andersen

Oluf William Mærsk-Møller
Frederik Nørregaard Wilkens
Per, Tanja, Jan, Line og Ida Pedersen
Dagmar Dyrhauge-Klargaard
Jørgen Dalgård
Anders, Dorte O., Magnus O. og
Mathilde O. Mortensen
Susanne Andersen
Aksel Dybdahl
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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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Kryds og tværs opgave med præmie
Løsning var ”Pinsetur” og blev vundet af medl. nr. 999
Torben Nielsen - Vinderen kan aftale afhentning af en
flaske Dr. Nielsen på, tlf. 2048 5875
Tillykke til vinderen.

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
Hastigheden har jeg målt til 15 Mbit/sec ved download
og 1,5 Mbit/sec, hvilket er tilstrækkeligt til normalt brug.
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Komfuret i Egely har længe trængt til udskiftning.
Det er nu sket!
Vi har valgt en model fra Bertos som bruges i storkøkkener. Det er en af de få
professionelle modeller der har samme størrelse som det gamle

Klubmedlemmer som har prøvet at lave mad i Egelys køkken har de seneste par
år oplevet at ovnen i det gamle komfur var utilstrækkelig hvad angik opvarmning
og til at fastholde en ønsket temperatur, og det på trods af flere reparationer undervejs.
Ved at vælge en lignende model som den gamle kunne vi snart løbe ind i de samme problemer igen. Det ville vi gerne undgå. Vi har været omkring flere muligheder både i den billige og dyre ende af prisskalaen, men det rimelige valg faldt på
det der står der nu.
Der er seks gasblus til rådighed. De skal tændes med lighter da der ikke er gnisttænding. Det var også det første der gik i stykker på det gamle komfur!
Ovnen i det nye komfur er lidt mindre, men til gengæld er den bedre isoleret. Det
er en konvektionsovn med en effektiv varmluftblæser. Det betyder hurtigere opvarmning og at temperaturen kan holdes.
Og så var vi heldige at få ekstra ovnplader med i handelen. Nogen mener der er
for mange plader, men de kan da stuves væk. Havde der været for få, havde det
nok også været galt!
Nu kan der fremover fremstilles og serveres varm mad til klubbens og medlemmernes arrangementer så vi håber I tager godt imod det nye komfur.
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Nye møbler.
Når man så har lavet god varm mad, skal man også sidde komfortabelt og nyde
det. Derfor har vi anskaffet nye stole og borde. Stolene er polstrede og kan stables og bordene er sammenklappelige. De er lette at håndtere og kan hurtigt flyttes rundt efter behov uden at gulvet bliver beskadiget.

Der er endnu ikke udarbejdet en plan for hvordan møblerne
skal placeres efter endt brug. Men det kommer.

Kaj
Husudvalget

Vi er rigtig glade i Solingafdelingen for vores nye presenninger, som er sponseret
af Stjerne stilladser.
Det er slut med at komme ned i bådene som stod halvfulde af vand , hvis det
havde regnet. Nu er det kun når nogle
glemsomme sejlere har glemt at lukke en
bailer, eller sætte presenningen ordentligt
på plads. Tak til sponsoren for en meget
brugbar gave.

Mvh
Jørgen Holme.
Solingafdelingen
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Fra pinseturen i Dyreborg
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Thurø Sejlklub afholder d 16. aug.
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
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Pigesejlerne
Vi har fået en god start på sæsonen med herligt
sejlervejr og 69 aktive sejlere (heraf 6 nye) fordelt
på 15 både. Langt de fleste kommer hver onsdag
og sejler med, og vi sejler enten kapsejlads eller en
anden form for sejlads, som programmet nu er. Vi
er på vandet i maj, juni, august og september, og
det bliver til 16 onsdage, hvor vi sejler kapsejlads
halvdelen af gangene. De andre gange har vi forskellige øvelser såsom ”spilertræning”, ”personover-bord-træning”, ”handicapsejlads”, ”træning af
starter”, ”opgavesejlads”, ”natsejlads” og enkelte
hyggesejladser. De 15 både er fordelt sådan, at de
fem er klubbens både, de otte er nogle af Pigesejlernes egne både og de sidste to både ejes af
mænd, som velvilligt kommer og sejler med os
hver onsdag og låner deres båd til Pigesejlerne.
Desuden har to af Pigesejlerne deres mænd med i
båden hver onsdag.

Vinder-Selfie
med Knirkes besætning

Selfie-konkurrence
Vi er naturligvis med på den nyest fototrend, så vi
startede sæsonen med en konkurrence om den flotteste selfie, hvor alle bådene kunne deltage, og
eneste krav var, at alle sejlerne skulle med på billedet, og båden skulle kunne ses. Det kom der mange sjove, opfindsomme selfies ud af, og vi hyggede os med det. Heldigvis var der ikke meget vind,
da vi to billederne, så der var tid til at gøre noget
ud af det. Vinderbåd blev Knirke, fordi billedet er
flot komponeret, det er nogle seje, glade sejlertøser, og farverne i billedet giver et godt indtryk. Se
billederne herunder, og så kan du jo selv kåre din
egen vinder!

Soling Rød
med en sejler i sejlet!

Flora Placeret
bag
rettet
Lirberte - 8 sejlere på en selfie
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Soling Blå

Olivia

Josefine - lige før øllerne åbnes

Lunden / Mille

Soling Hvid

Soling Sort

Kanoni - tæt pakket

Rosaline og Fandango - bobler om læ!
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”EN HELT ANDEN SEJLADS”
Atlantic Ocean - Panama Canal - Pacific Ocean .

7/12 Mandag Efter dejlig morgenmad skal vi på ekspedition til en lille indfødt
landsby, der ligger overfor I bugten lige ned til den hvide strand. Vi havde observeret byen til sb dagen før da vi sejlede
ind i bugten, og vi havde set enkelte kanoer med indfødte der var ude og fiske.
Dingy med den nye fine påhængsmotor
bliver gjort klar til sejlads fra øen”Isla
Del Ray”
Vi hopper alle ned i dingy og sætter kurs
mod den lille landsby ”Cánas Village”.
Da vi er kommet ind til strandbredden
hopper vi ud af dingy og vader det sidste
stykke med den slæbende efter os helt op på strandbredden, så den kommer til at
ligge sikkert. Her møder os et utroligt smukt syn, med de maleriske huse, kanoer
og små fiskerbåde, som ligger slæbt op på stranden, imellem kokospalmer og
andre eksotiske træer som citrus og appelsintræer, der
svajer i den milde varme vind.
De indfødte kikker på os med et smil, andre smiler
mindre, nogle byder os velkomme med et hola´
spansk og betyder hej. Vi føler os næsten som da
”Robinson Cruse” kom ind på en ukendt ø. Husene er
på sin egen fattige måde smukke, selv om der intet er
færdigbygget eller færdig- malet, hønsene render
rundt over alt og hundene ligger dovent og slapper af
på vejen som går langs vandet mellem palmerne og
husene. Vi føler os lidt dumme, os med den hvide
hud, iført bermuda schorts og kamera på maven i
modsætning til de smukke mørke indfødte.
Det er ved at være godt hot, så vi trænger til en kold
øl, vi forsøger at tale med en ældre herre først på engelsk, det forstår han ikke.
Så forsøger vi os på lidt skraldespansk” Hola Senor”, Hay una cantina donde
podemos comprar cerveza - Det viser sig at det er de. Vi skal bare følge efter
ham, han viser os om bag et af husene og her er der et lille skilt døren her står
”Cantina” det forstår vi. Der bestiller vi så 9 øl da vores hjælper og bartenderen
selvfølgelig også skal have en kold Panama øl. Vi taler lidt om hvad indbyggerne
egentlig får tiden til at gå med og hvad de lever af. - Her er ingen der ser stresset
ud og kød og tøj har de da også på kroppen. - Kvinderne og børnene er pæne og
velklædte, jeg spørger pænt om jeg må tage et billede af et par piger og det er
helt ok. De indfødte lever af perlefiskeri de som sælger på fastlandet i Panama
samt kokos og fiskeri.
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På standen ligge masser af konkylier og muslinger i mega størrelse, dem skal vi
da have et par med hjem af.
Så nu er det ved at være tid til at komme tilbage til vores skib ”Freedom”
8/12 Tirsdag.
10:00 Imens vi sidder i cockpitet og hygger os kommer en stor kokusnød flydende skibet., Men pludselig begynder kokosnødden at bevæge sig den får arme og
ben og basker. Det viser sig at være en stor havskildpadde godt begroet med ruer
på skjoldet fantastisk.
Nå vi må videre. Vi letter anker med
kursen mod en af de mange øer nemlig
”Isla Cantadera”. Vandet er igen faldet
en del, så vi går forsigtigt ud med 4 kn.
fart igennem den smalle rende mellem
de 2 øer hvor vi kom ind for 2 dage siden. Jeg er beordret til at styre efter
kompasset med tungen lige i munden,
for der kan være et undersøisk skær.
Men det er ingen problem siger Cap. Keld Hummer, for han har jo sit fine sonar
ekkolod type ”Eco Pilot Sonar Forward Pilot”. Han er ved at fortælle besætningen om hvorledes det fungerer da Conni spørger ham hvad er det for en mørk
skygge foran bådens køl. Pludselig
råber Keld samtidig med at jeg ser
noget mørkt til bb, Keld river rattet
til sb og jeg river rattet til bb. Så
sker det der ikke må ske” BANG”,
vi har ramt et skær klokke rent. Vi
så den ikke selv om den stikker 30
cm op over vandet, føj for F. hvor
det lød grimt. - Båden med dens 10
tons står bom stille.
Vi kommer fri med det samme, men jeg frygter det værste, Keld overtager rattet.
Conni og jeg springer ned i kahytten for at sikre om der er sket noget med kølen
og bunden.
Jeg er bange for at båden har taget alvorlig skade, så vi måske skal forlade den.
Vi får hurtigt skruet dørken løs og får tjekket kølboltene, ingen utætheder skønt.
Men der er gået et par langsgående glasfiber-strenger, som kan ordnes når vi
kommer til ”Panama City”, hvor båden kan komme på land. - Puha det var en
kedelig start på dagen. Bjørn er kommet lettere til skade så det bløder fra skinnebenet og jeg har stødt familien mod rattet, ellers alt vel ombord. Vi kommer
efterfølgende fint ud af det snævre løb og fortsætter mod ”Isla Cantadora” zom vi
Anløber 13:00 -
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Vel ankommet til ”Isla Cantadera” går vi ind til kysten, hvor vi fortøjrer for en
moring. - Dem er der masser af her i øgruppen. Efter lunch forbereder vi os på at
sejle ind til land i dingy for at besigtige
øen og købe lidt ind.
Vi ligger ca. 150 m ude fra kysten, der
er en del dønninger, men båden ligger
sikkert med læ for en nw vind.
Vi er alle kommet ned i dingy Capt.
starter Suzukien og det går på jævle vis
ind mod land. Dønningerne er store og
de brækker lige ved standbredden, så
en af os skal være vaks når dingy ramme stranden og springe ud med en fortøjning, ellers kan den risikere at kæntre.
Det bliver Bjørns opgave. Bjørn hopper ud af dingy sammen med mig og pludselig kommer der en stor sø på tværs så den trækker Bjørn ind under dingy under
vandet, så han er helt væk i vand. Han
kommer op drivvåd. Det er ikke så heldigt
da vi skal ud på Sight Seeting på øen. Men
vi lokker ham med, at måske møder vi en
købmand, hvor vi kan få en Panama øl, det
hjalp! Så siger Bjørn, det er ikke så slemt
jeg er bare våd, det tørrer med tiden.
Efter sightseeting og indkøb i ”Super Mercado”, hvor vi købte en dejlig oksefile og
fik indtaget en kold Balboa Beer, drager vi
tilbage til båden. Efter aftens maden går vi til køjs for vi skal tidligt op næste
morgen, da vi har 37 sm. sejlads til ”Panama City”.
Grunden til vi skal tilbage til Panama City, er at vi dvs. Bjørn og Hanne, Conni
og jeg, skal afmønstre ”Freedom” da vi skal flyve hjem derfra. Og Skipper Keld
skal have ny frisk besætning ombord for videre sejlads ud til ”Galabagos øerne”
og ”Fransk Polynesien”
9/12 Onsdag :00 Afgang ”Isla Cantadora” kastet los fra moring, vejret ser umiddelbart lovende ud, vi sejler med motor rundt om pynten om på den sw side af
øen og lægger kurs mod ”Panama City” Da vi kommer rundt om pynten, ser vi
inde på den smukke hvide sandstrand at der står en mindre færge tørt helt oppe
på land, meget praktisk så behøver de ikke fortøje. - Vi får en fin tur tilbage til
”Panama City”, desværre mest for motor da vinden er lige i stævnen og vi ikke
gider krydse. Undervejs får Skipper fanget et par små tun, som vi prøver at smage rå, det skulle jo være så sundt med ”Sushi.” Ikke dårligt smager som nødder,
indtil der er en der siger at det kan være farligt at spise rå fisk, hvis det ikke først
har været frosset, da der kan være orm i fisken, velbekomme.
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Vi ankommer ”Panama Yacht Club” sidst
på dagen, og forsøger om vi må komme
ind i den store marina hvor Luksus Yachterne ligger, da vi trænger til et ordentligt
bad. Men nej tak vi er ikke velkommen, vi
er ikke fine nok, de undskylder over højtaleranlægget at der ikke er ledige pladser
her, til trods for at der er masser af ledig
plads. Så en 43 fods sejlbåd er ikke fin
eller stor nok, så vi må sejle videre og går
for moring, hvor vi lå før i ”Balboa Yacht Club” - Næste dag har vi frit slag, så
vi charter en taxa ud og se Panama City. Det er en fantastik by hvor den gamle
spanskprægede bydel smyger sig op af det moderne Panama Skyline.
Vi besøger Præsidentpaladset udefra, vi kan ikke forstå, at der over alt vrimler
med svært bevæbnede vagter både foran
indgangen til paladset, på fortovet på
begge sider, samt skytter på taget. Vi har
fået ordre på af vagterne, at vi ikke må
går over på modsat side af fortovet.
Pludselig kommer 4 svært bevæbnede
motorcykler kørende, efterfølgende
kommer der 3 komplet ens sorte jeeps
og flere bevæbnede motorcykler. Alle
stopper ud for indgangen til paladset, ud
af alle jeeps stiger der mænd og kvinder, og vi får så øje på præsidenten
”Ricardo Mortinelli”. Conni er nysgerrig, så hun begynder pludselig at gå over
gaden mod præsidenten, ”typisk kvinder” hun har åbenbaret ikke forstået spansk,
men hun finder hurtig ud af, at det nok ikke er klogt, da flere våben bliver rettet
mod hende, så kan du lære det! Aftenen slutter vi i Skippers ynglings Restaurent
med en fantastik lækker menu. - Den efterfølgende dag flyver hjem til gamle Danevang, og Skipper fortsætter sin rejse med ny besætning ud i det enorme Stillehav. - Efter ”Freedom” med forskellige besætning har set og oplevet ”Galabagos”
øerne, og med ny besætning sejlet videre til Fransk Pollynesien, fortsætter han
sin rejse med et nyt besætningsmedlem
videre mod Australien- New Guinea.
Natten mellem den 13-14 ved 23:30 tiden sejler ”Freedom ” på et koral rev
ved navn” Indspensible Reef”. Revet
ligger østsydøst for Salomon Øerne, de
var på vej fra Vanuatu til Port Moresby
på Papa New Guinea.
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Hvad grunden er, kan Keld stadig ikke forstå.
Efter bådens track skulle de være mere end 60
nautiske mil fra det lavvande område. De sejlede på en ren plat læns og vinden kom fra sydøst, kursen var 265 til 290 grader. Klokken
23:30 hører de den lyd som ingen sejler ønsker
at høre, og er når noget rammer kølen. Det
holdt ikke, op og pludselig begynder båden at
krænge. De var ikke sejlet mod noget massivt
men var pludseligt på lavt vand. - Da Skipper
Keld er klar over at de sad fast på et rev, og det blæste kraftigt aktiverede han
klokken 23:35 distress knappen på SSB radioen og aktiver de samtidig bådens
EPIRB samt PLB. - Efter en time kommer den første kontakt med en Australsk
station. De spørge om hvor mange de er ombord, og om de tager vand ind. Skipper fortæller, at de sidder fast på et rev, men mener ikke de tager vand ind, og de
har en krængning på 45 grader og står på en meters vand. Da denne kontakt var
etableret, vidste skipper at de blev reddet. Den fornemmelse at tale med en person, som er tilknyttet en SAR tjeneste, er en befriende oplevelse, når man befinder sig 400 km fra nærmeste land. - Ved 02:15 tiden ser de i det fjerne et hvidt
lys som hurtigt nærmer sig båden. Det var en Australsk SAR helikopter. De får
affyret nødraketter for at være sikker på, at de havde set dem.
De får hurtig kontakt via bådens håndholdte VHF radio. Helikopteren fløj rund
om dem et par gange, og meddelte at de ville komme tilbage ved solopgang. Ved
solopgang kom helikopteren tilbage og alt gik lige efter bogen, de blev begge
reddet op i helikoptoren og fløjet til land. - Skipper Keld Hummer´s konklusion
er, at med den oplevelse han har haft, at minimum en PLB bør befinde sig på ethvert fartøj uanset om det sejler i Nordiske farvande eller på de store have, samt
en håndholdt VHF radio med min 5w sendeeffekt.
Jeg slutter herved denne lange beretning med det som den startede med en 10 cm
høj, 4,5 ca. bred 3,0 cm tyk vejer 17 g. Pris i GB ca. 1700 dkk. - Dette lille instrument redder en besætning langt hjemme fra Danmark.
En BLP er EPIRB. BLP står for Personal Locator Beacom det er en bærbar
EPIRB som står for Emergency Position-Indicating Radio Beacon. Begge er en
lille GPS radiosender, som sender signal når den bliver aktiveret et GPS radiosignal til SOK som her registrere signalet inden for få sekunder,
at den pågældende sender er aktiveret. SOK kan her se hvem
senderen er tilhørende dens position, bådens data, ejers
navn, adresse, telefonnummer, samt VHF nummer. De vil
herefter sætte en eftersøgning i gang samt kontakte bådens
VHF radio.
Bjarne Huusfeldt
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Seniorgruppen runder 10 år.
I vinter2004, hvor vi (Henning Blåby og undertegnede) arbejder med indlæg til
Gambøtposten, blev tanken vagt til live om et seniorhold. Det udsprang af, at der
ikke var nogen der ville rydde op, bøje sig efter hvad der lå og flød, samt at arealerne var meget tilgroet med bl.a. ukrudt, skrammel m.m.m..
Der blev den 11. maj lavet en prøveindkaldelse, fore at se, om der var tilslutning
til et seniorhold, der også henvendt til medlemmer der ikke var arbejdsramt.
Oplæget var, at seniorerne skulle beskæftige sig med det, som faldt mellem udvalgenes stole. D.v.s. at vi ikke blande os i de eksisterende udvalgs arbejde og
ikke var til rådighed for klubben som en ekstra arbejdskraft, vi er almindelige
medlemmer, som bare giver en hånd med der, hvor andre ikke gør noget. Der
skulle ikke være tale om et egentlig udvalg, deltagelse skulle ske i det omfang
man kunne, der er ingen tilmelding eller mødepligt.
Belønningen, ud over tilfredshed med det udførte arbejde, det er jo også vores
klub, var en kop kaffe og en øl når vi gik hjem.
Indkaldelsen gav resultat. Der var mange seniorer, som havde lyst til at give
Thurø Sejlklub en hjælpende hånd. Det er en god klub at være medlem af og det
vil vi godt værne om.
Det skal også være sådan, at gæstesejlere har lyst til at gæste vores klubben.
Vi mødes om onsdagen fra 10 – 12 på indkaldte dage,
som ses ved opslag i klubhuset og via mail. Der deltager mellem 12 til 18 personer M/K, det bliver til mange mandetimer på et år.
Der skal lyde en varm tak til jer, som har deltaget gennem de forgangne 10 år, for
godt udført arbejde og for det gode humør, det må godt være sjovt at deltage i
Seniorgruppens arbejde.

Henning

Planlægning er vigtigt

Åhhh alle de blade
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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

25

Thurø Sejlklub

Også inde bliver der arbejdet

Ryggen skal rettes

Så er der klar til grillmåltid

Fra den årlige bowling konkurrence,
der som sædvanlig var en succes.
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Bådoptagning:
Er i år lørdag den 11. oktober.
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi
hjælper som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen
bliver ophængt i havnehuset.

Masteskuret:
Bliver tømt for optimister senest søndag den 28. september, men måske er
der plads før. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der
fyldes op på hylden under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis forbeholdt master fra både som står på pladsen og
ligger ved klubbens broer.

Husk alle master skal mærkes med navn og telefonnummer.
Der er for mange der glemmer det, og ikke holder øje med
deres master når de igen om foråret skal ud af masteskuret.

Søsætning:
Vil blive den 11. april 2015
Standerhejsning den 19. april kl. 15:00
Broudvalget
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Broudvalget
Der er endnu, i skrivende stund, ikke kommet nyt fra Kystdirektoratet om
pæle eller broforlængelse, så vi venter stadig spændt på deres udmelding.
Broudvalget havde weekenden før søsætning, indkaldt et hold på ca. 15
broliggere til arbejde på broerne. Vi i broudvalget føler ikke at alle føler
at det er en slags pligtarbejde der bliver kaldt ind til. Der mødte kun få op
og mange mente ikke at man melder afbud, ved godt det var dårligt vejr,
men så må man alligevel, vise interesse og deltage eller melde afbud i god
tid. Så husk at det er en pligt at møde når der bliver indkaldt til fælles
broarbejde, dette for at vi kan holde den moderate bropladsleje.

Husk at det nu er blevet endnu mere vigtigt at vende de rød / grønne
skilte når du forlader din plads i et par dage, da vi nu ikke har så mange
gæstepladser ved østbroen og stadig gerne vil have mange gæstesejlere
ind til sejlklubben. De fastliggere der ligger ved bøjerne må også i højsæson være indstillet på at der kommer gæstesejlere ind imellem deres både
så godt med fendere ud hele vejen rundt.
Ændringer i bro og plads reglementer
Broudvalg og bestyrelse har besluttet nogle ændringer i nogle af paragrafferne. Det er bl.a. at afskaffe 3 årsreglen for medlemsskab. Dette vil vi
gøre på den måde at alle der vil på bropladslisten og vinterpladslisten,
som er inden for de 3 år skal skrive sig til listefører
Gert Bjerum St. Byhavevej 30 5700 Svendborg, inden den 1. august
så vil de komme på listen efter den anciennitet de har i klubben. De reviderede reglementer kommer på hjemmesiden ca. 20 juni, og træder i kraft
fra denne dato.

Broudvalget

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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TSK Sailing Team - en del af Ungdomsafdelingen i TSK
Vi har en herlig forsamling af unge mennesker som sejler Matchrace. Her lidt
beretning fra dem.
TSK Sailing Team startede sæsonen med rigtig god træning med D3 Sailing
Team, desværre var foråret også præget af mange aflyste stævner.
Hele 5 stævner var aflyst af flere forskellige grunde. Da vi endelig kom af sted
var det til Roskilde, hvor vi gik hele vejen til finalen, som endte 2 - 1 til de andres fordel... desværre! Men det er vores hidtil bedste resultat og vi glæder os til
at vende tilbage den 14.-15. juni! Og forhåbentlig levere ligeså gode resultater.
Ligesom andre fra TSK, var vi også Fyn rundt. Det var vores første fyn rundt.
Turen tog vi i en X79'er, hvor vi gjorde os nogle gode erfaringer i langdistance
sejlads og noget kan vi tage med videre til bane sejlads.
Efter sommerferien skal vi for første gang sejle på hjemmebane. Vi deltager i
Svendborg Matchrace den 8.- 10. august hvor vi forhåbentlig kan finde tid til at
have nogle træningsweekender inden, så vi kan klare os godt i det velkendte farvand. Så hvis folk vil se noget action fyldt sejlads, helt tæt på land, skal de være
hjertelig velkommen til at troppe op nede ved
Christiansminde og følge med i hvordan det går.
God vind fra
Alexander, Calle, Claes, Jonas og Rasmus, som udgør TSK Sailing Team.
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Indlæg til klubblad for optimist og ungdomsafdelingen.

Sæsonen er i fuld gang og vi har til stort set alle træninger været begunstiget af
det dejligste forårsvejr. Der er kul på i optimist og ungdomsafdelingen i år.
Vi er oppe på lidt over 40 sejlere. Der er fyldt godt op om torsdagen når alle skal
på vandet, men på forunderlig vis lykkes det hver gang.
Det er et fantastisk syn når jollerne er på vandet og børn i mange størrelser finder
glæden ved det at sejle og være på vandet.
I uge 27 afholder vi sommersejl. Der har længe været udsolgt til den uge. Den er
utroligt populær både blandt vores egne sejlere, men også blandt vores naboklubbers sejlere. Der vil være mange børn og voksne på havnen hele ugen. Det hele
vil nok stå lidt på den anden ende, men det håber vi alle bærer over med.
Vi træner juni måned med, og holder sommerferie samtidig med skoleferien.
Den første weekend i september den 6. + 7. september afholder vi vores eget
stævne. Mange af vores øvede sejlere har deltaget i stævner hen over foråret.
Selvom vi er en lille klub bliver det alligevel til mange flotte resultater, det er
altså ikke altid
størrelsen det kommer an på.
Det sociale når vi
er af sted til stævner, styrker i den
grad sammenholdet i optimist og
ungdomsafdelingen.
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Handicapsejllads juni 2014
Nu er den nye sejlsæson i gang, både vi og vejret er kommet godt fra start
med nogle fine dage med flot vejr og god vind.
Et par nye sejlere har været ude at prøvesejle i twinnerne, de kunne lide
det, så det giver forhåbentlig mere gang i bølgerne onsdag eftermiddage:)
Der var planlagt et Breddestævne i sejlklubben SKB med sejlads i Hundige, det blev desværre aflyst.
Næste planlagt Breddestævne løber af stablen lørdag den 16. august i
Sønderborg. Invitationen forventes fremsendt snarest. Når det sker må vi
være hurtige ved tasterne og få os meldt til.
Med venlig hilsen
Erling Justesen
Handicapudvalget

Thurø Sejlklub

31

32

Thurø Sejlklub

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06

