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Støberi Containerudlejning Boligudlejning 

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

Støberiet Ørkild 
Bodøvej 11  -  5700 Svendborg 

 
Her plads til din  

annonce 
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Bestyrelse     

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 
42 76 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 60 
 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Inna Marie Krat Walkendorffvej 24 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Tved 62 22 26 72  

Udvalg     

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Carin Nicolaisen Krussemyntevænget 6 
pigesejlads@thuroesejlklub.dk 

Kværndrup   62 27 18 20 
24 88 04 21 

Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 
husudvalg@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 22 

Optimister Trine Sveistrup Nyborgvej 89 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 62 22 25 56 
30 64 64 51 

Aktiviteter Finn Jebjerg Hulvej 2 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 28 70 30 08 
  

Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 
solinger@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 76 70 

Blad Carl Nielsen Vestergårds Alle 11 
bladet@thuroesejlklub.dk 

Skaarup 62 22 14 59 

Juniorer Erik Fürsterling Grønnevænget 4 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62  20 78 62 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 635 4 00 04 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
62 20 55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg 62 21 25 60 

     

Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg 
 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

    
 

   . 
  
     
 
 

Bestyrelse     

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 
42 76 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 25 44 96 42 
 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 29 66 54 99 

Sekretær Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 75 01 

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Mette Hundahl Fruerstuevej  50 
pigesejllads@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 24 45 90 40 

Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 
husudvalg@thuroesejlklub.dk 

Thurø 2517 92 22 

Optimister Mette  
Christoffersen 

Rønnebærvænget 80  
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 11 

Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
  

Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 
solinger@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 76 70 

Blad Carl Nielsen Gambøtvej 25 
bladet@thuroesejlklub.dk 

Thurø 20 48 58 75 
 

Juniorer Bjerne Sørensen Birkealle 9 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 29 71 87 18 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Tåsinge 63 54 00 04 

Øvrige     

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
62 20 55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg 62 21 25 60 



4 Thurø Sejlklub 

 Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 
Okt.  11. Bådoptagning  se side 26 
   3. Årsmøde i Pigesejlerudvalget kl. 18:30 i Egely kl.  
   8.  Årsmøde i Handicapudvalget  kl.18:00 i Egely kl.  
 29. Årsmøde i Bladudvalget kl. 19: i Egely 

Nov.  3. Årsmøde i Solingudvalget  årsmøde kl. 19: 00 i Egely  
  4. Årsmøde i Ungdom og optimistudvalget  i  
 18. Årsmøde i Aktivitetsudvalget kl. 19: i Egely  
 20. Årsmøde i Broudvalget kl. 19: i Egely  
 
Dec.   Husk deadline til bladet  
 God jul og godt nytår 

Jan.   25. kl. 10: ordinær generalforsamling i Egely hele klubben deltager . 
 Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9:30  
 
Feb.   Klubmesterskab i bowling  
 datoen i næste nr. og på hjemmesiden 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 19. 12 
 

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   

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  
        og få Gambøt Posten sendt på mail.  
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
Hvilken sommer vi nu forlader,  jeg kan ikke huske tidli-
gere at der har været så mange dage med godt sejlervejr. 
 
Efterårssæsonen med den sidste del af årets sejladser for 
alle, hvad  i kapsejladsen Sølvroret i september. 
 
Klubbens interesse og udvikling er bl.a. hvordan det nu går med den 
broudvidelse som blev vedtaget på generalforsamlingen i januar måned. 
Gennem årets løb har ønsket været om det var muligt med en pæleslåning i 
stedet for den af KYST godkendte broforlængelse af begge vore broer. 
Ved selvsyn har jeg konstateret at de både som skal have plads yderst på 
broerne er meget udsat for vind og vejr, og derfor er der arbejdet ihærdigt 
for at få en pæleslåning på den østlige side af den østlige bro. 
 
Det er lykkedes efter møder og drøftelser med vore naboer, at der nu er 
fremsendt en skrivelse til KYST som supplement til klubbens oprindelige 
ansøgning. Disse drøftelser og en fællesløsning er indleveret til KYST den 
25. august og nu afventer vi spændt på en afgørelse. Under alle omstæn-
dingheder vil vi lave flere bådpladser for at imødekomme den lange vente-
liste på medlemmer, der gerne vil ligge ved klubbens broer. Seneste mel-
ding er; ny medarbejder i KYST har fået vor sag, sagens ekspedition er 
ikke påbegyndt og det kan ikke oplyses, hvornår der sker behandling og 
det kan ikke oplyses, hvornår der senest skal foreligge svar til TSK. Altså 
det tager den tid, det tager. 
 
Her i september og oktober og november afholdes årsmøder i afdelinger-
ne, og jeg vil som sædvanligt anmode jer medlemmer om at deltage i disse 
arrangementer og give jeres bidrag til klubbens fremtidige virke. Datoer 
for årsmøderne er også på hjemmesiden. 
 
Men ellers har det for alle afdelinger været et godt år. Lige fra optimistsej-
lads til deltagelse ved Dansk Sejlunions kapsejladsstævner.  Meldinger fra 
kassereren omkring status er at budgettet stadig ser godt ud for 2014. Bro-
erne har stadig lidt røde skilte om natten. Huskede du at vende skiltet på  
din plads når du tager på tur. Pigerne vil ud i det blå - sejler tur her i sep-
tember. Aktivitetsudvalget har sluttet Øhavet Rundt med et pænt deltage 
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antal. Aftenkapsejladserne er ved at slutte med de sidste kapsejladser. So-
lingafdelingen kunne godt tænke sig at få en Soling mere til reservedele. 
Vor nyeste tiltag Sejlerskolen har haft en forrygende sæson, og med de 
både der er til rådighed, har vi ikke kunnet opfylde alle tilmeldinger men 
har måttet lade elever stå på venteliste. 
 
Hos de yngste medlemmer har der gennem sæsonen været stor travlhed, 
både blandt de unge sejlere og hos forældrene. Anskaffelsen af flere bræd-
der giver nu en endnu større mulighed og tilbud til vore medlemmer i alle 
aldre. 
 
Vi er efterhånden mange mennesker med mange aktiviteter så det stiller 
krav til os alle, om at værne omkring klubben, måske burde der kun være 
10 minutters parkering på havnearealet. Vi kunne 
godt bruge meget mere plads bl.a. til opbevaring 
af både og sejl. 
 
Ide til vore lånere af Egely og deres gæster, tag 
parkeringsmulighederne med i velkomsttalen, så 
undgår vi alle de kedelige situationer der opstår.        God sensommer 
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Klubmesterskab i Soling Fleet afholdes lørdag d.1november 2014 

Kom og deltag i Klubmesterskabet. Vi mødes kl. 9.00 i Sejlkubben og sejler så 
på korte op/ned baner, forhåbentlig så tæt på broerne, at det bliver nemt at følge 
med i sejladserne fra land.  
Du kan se mere på vores Solignhjemmeside, angående Fleetsejlads 

Man må være højst 2 mænd, eller 2 mænd og en pigesejler/ juniorsejler. Man kan 
selvfølgelig også sejle 3 piger, 2 piger, 2 piger og en skibshund, 3 juniorsejlere 
eller andre spændende kombinationer. 

Det koster 50 kr. pr næse at deltage, til gengæld er der en stor pokal til vinderen 
samt forskellige sidegevinster samt øl og grillpølser. 

Tilmelding inden  
søndag d. 26.10 til :  
Nick Bünger  
på SMS tlf: 24 63 08 34 

På gensyn til en dag med  
ræs, røde næser og frosne 
fingre i Thurøbund! 
 
Jørgen Holme 
Solingudvalgsformand 

 

 

Solingafdelingen  Sejlmageren i Rudkøbing 
 
har sponsoreret 2 brugte fokke. 
Jesper Stig  har fået overtalt 
sejlmageren til at forære os de 
2 fokke. Vi kan altid bruge 
nogle sejl der er noget mindre 
brugt end dem vi har. 
Mange tak for den fine gave! 
 
Jørgen Holme 
Soling- 
udvalgsformand 
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Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16,  5883 Oure,  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 
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  Nye medlemmer bydes  
  velkommen i klubben: 

 
Lars Sørensen,  

Isabella Sørensen  
og Christian Høstbo 

 
Maja Karlsson 

 
Lars Swierstra-Banke 

 
Roger E. Jarlgaard 

 
Lina Buchwald 

Jesper Martinussen   
 

Laura Høgh Bünger 
 

Tessa Buchwald 
Nikolaj Poffler 

Aya Poffler 
Arthur Poffler 

 
Martin Sørensen 

Daniel Santana Sørensen 
 

Marianne Birk 
 

Poul Nielsen 
 

Regitze Møller Petersen 
 

Susanne Eskildsen 
Ove Eskildsen 
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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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Sejlerskole 
 
Sejlerskolen, som startede op i maj 2013 har også i år haft en fin sæson, som nu 

nærmer sig sin afslutning. 

Der har i sæson 2014 været tilmeldt 17 elever. Der står på nuværende tidspunkt 

4 elever på venteliste til sæson 2015. Ved udgangen af sæson 2014 stopper 5 

elever af de 17, da de så har gennemført det toårige kursus. 

I løbet af sæson 2014 har der været undervisningssejlads i 2 stk. Int.806, 1 stk. 

spæk hugger, 2 stk. soling og 1 stk. Granada 34. 

I løbet af 2014 er det lykkedes at få 4 nye instruktører, så der på nuværende tids-

punkt i alt er 8 instruktører at trække på i løbet af en sæson. 

Søndag den 24. august gennemførte sejlerskolen en heldagstur til Lundeborg og 

retur. På turen deltog 13 elever og 4 instruktører. Turen blev gennemført i 2 stk. 

Int. 806, 1 stk. spæk hugger og 1 stk. Granada 34. Dagen begyndte med fælles 

morgen kl. 09.00 i Egely. Mette Huldén havde medbragt nybagte boller til alle, 

andre kom med ost, smør og syltetøj. En rigtig god start på dagen. 

Klokken ti afgik hele flåden fra Gambøt med kurs mod Lundeborg. Med en ag-

ten for tværs på mellem 10 -  12 meter pr. sekund var der virkelig liv i kludene. 

Kokken ca. 12 anløb flåden Lundeborg havn. 

I det fri på Lundeborg havn ved et stort fælles bord blev madpakker og drikkelse 

indtaget til lidt før kl. 14, hvor hjemturen startede. 

Hjemturen havde en lidt anden karakter en udturen. Det foregik med rebede stor-

sejl, et fast greb om rorpinden og et vågent øje på søerne, som rullede ind foran 

for tværs om styrbord. 

Klokken 16 – 16:30 var hele 

flåden igen tilbage i Gambøt 

efter en våd og lærerig sejler-

skoledag. 

 

 Med sejlerhilsen 
 Steen Andersen 
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       Nyt fra Optimist- og ungdomsafdelingen 
Sommeren har budt på sommersejl i første uge af sommerferien hvor vi havde 
rekord mange tilmeldte børn. Ditte og Thor lavede også 3 dages sommersejl for 
vores helt nye sejlere. Alt i alt en super god og lærerig uge for børnene. Der var 
smil og godt humør på havnen hver dag i den uge. 
I selve skoleferien har vi ligget stille. Det er svært at samle mange til træning når 
familierne holder ferie. 
Da skolen startede igen var vi også klar til at tage imod vores sejlere igen. Hel-
digvis holder næsten alle de mange børn der er startet op i år fast i sejladsen. Det 
er rigtig dejligt. Det er indtil nu kun et ganske lille frafald vi har haft. Det er træ-
nergruppens fortjeneste at de uge efter uge får lavet sjov og spændende træning 
for børnene. 
Sidst i august fik vi overrakt 4 stk. SUB boards som vi har været så heldige at få 
sponsoreret af DANSKE Bank. Tusind tak for det. Sponsoratet er til glæde og 
gavn for alle i klubben, alle har jo mulighed for at benytte vores nye boards. God 
fornøjelse med det. 
Første weekend i september har vi afviklet vores årlige stævne. Der er ikke været 
andre kredsstævner i år end vores, så det var også samtidig fynsmesterskab. 
Vi havde deltagelse af ca. 50 børn fordelt på 5 jolletyper. Det var et herligt syn 
med alt den aktivitet på vandet og på land. Mange gode og spændende sejladser 
blev gennemført. Der blev høste mange erfaringer i weekendens løb. Heldigvis er 
vi begunstiget af en rigtig dejlig og engageret forældregruppe hvor rigtig mange 
gav en hånd med i weekendens løb. 
Nu lakker sæsonen mod enden for i år. Tak til alle for en fantastisk dejlige sæson 
med meget hyggeligt og rart selskab. - Vi holder årsmøde i ungdoms og optimist-
afdelingen den tirsdag den 4. november kl. 18:00 
 
Mette Christoffersen 
formand for  
optimistafdeling 
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Afriggerfest 
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 Husk den årlige bowlingmesterskab 
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Hyæneræs 2014   
 

Flot arrangement i Svendborg Sund Sejlklub 
 

 

Selv om pigerne på Liberte´ var rigtig godt 
forberedte, strakte det dog ikke til en sejr, 
men vi havde en perfekt dag på vandet på 
trods af et ødelagt sejl og rigtig frisk vind. 

Blandt solingerne var det besætnin-
gen med Cirkeline som styrmand 
der løb af med sejren. 
I H-bådene var det besætningen i 
Sprøjt fra SSS  der tog 1. præmien 
hjem. 

Og her har vi så bare Hyæneræ-
sets vindere 2014. Der var kamp 
til stregen og a point da sidste  
løb var ovre, men bedste tid sik-
rede besætningen på Rosalina 
dels kredsmesterpokalen og dels 
de eftertragtede smykker.  
Godt gået og tillykke til hele  
besætningen fra Liberté 
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FÆLLESUDVALGET 
bestående af repræsentanter fra 

DANSK HANDICAP IDRÆTSFORENING  
og 

DANSK SEJLUNION 
 

Afholdt lørdag den 16. aug. Breddestævne, med kapsejlads i Olsen Twin,  
som blev afviklet i Sønderborg i Sønderborg Yachtklubs regi. 

 
Thurø Sejlklub deltog med 6 sejlere, der var et sidste øjebliks afbud fra en 
7.sejler, derudover havde Torben en gast med og Joakim var med som hjælper. 
Vi mødte op 8 mand fra Thurø. 
Efter en tidlig start hjemmefra nåede vi alle frem til morgenkaffe, rugbrød rund-
stykker og al det ost og pålæg hjertet kunne begærer. 
Efter morgenmad og skippermøde var vi klar til start. 
Det var solskin og tørvejr, men det blæste  en ret kraftig sydvestlig vind. 
Vejrmeldingen lød på at fra kl. 15:30 ville det blæse kraftig op, så stævnet skulle 
gerne være afviklet inden da. Vi var 8 hold a´2 personer, klubben havde 3 både 
klar. - Vi blev delt  op i 3 løb, 2 løb med 3 både og 1 løb med 2 både. 
Der sejledes  3 sejladser i hvert løb. 
Efter hvert løb var bådene i havn for at skifte besætning. 
Det var hårdt arbejde at tage imod bådene til besætningsskifte, de anløb med den 
hårde vind ind agten.- Vinderne i de 3 løb skulle mødes i finalen efter frokost. 
Da de indledende løb var overstået blev der serveret sandwich i klubhuset. 
Det var tiltrængt efter nogle hårde og meget våde sejladser. 
Efter den tiltrængte frokostpause var det tid til finaleløbet. 
Der var kun 2 både i finalen, da den ene 1. plads trak sig. 
De 2 både der skulle sejle om 1.pladsen havde begge Thurø besætninger. 
Der sejledes bedst af 3 sejladser. 
Torben  med sin gast Bjørn, vandt sikkert i et til tider spændende og tæt løb.  
Lars og Jørgen der fik den flotte 2.plads var først begyndt at sejle i foråret og det 
var deres 1. løb sammen – godt gået. - Herefter var der kaffe og kage -  det fore-
gik vel i Sønderjylland,  
Efter kaffen var det præmie uddeling. Sønderborg Yacht Klub havde skaffet flot-
te sponsorpræmier til de 4 første pladser og i øvrigt sponsorgaver til alle deltage-
re.- Dagen sluttede af med spisning, en fin menu med kartoffelsalat, salat, grill-
bøffer -og de berømte og for nogen længe ventede Ringridderpølser. 
En rigtig fin dag og flot arrangeret stævne af Sønderborg Yacht Klub. 

      Erling Justesen 
      Handicap Afdelingen, Thurø Sejlklub. 
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Classic Regatta 2014   

Temabåde Peter Bruun konstruktioner:  
Marsvin, Spækhuggere, Grinde og Kaskelot 

 
 
 
 

Både for kaj på Skarø, himmelen 
lukker rigtig op for sluserne og 
besætninger kryber i ly ved mid-
dags pausen på Skarø 

Løbets mindste båd, Ellen Marsvin 
ført af Birgitte Bruun endte med ett 
ror knækket ror, men blev reddet i 
land af hjemmeværnet 

Og her er så følgebådenes besæt-

ninger i pausen ombord på Luan 

på Skarø. 

Tak til: 

Dennis, Ib, Hans, Ole og Bent 
Fra TSK 
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SUP (er) aften i Thurø Sejlklub  
 
Torsdag den 21. august var 
en SUP (er) aften i Sejlklub-
bens Optimist- og Ungdoms-
afdeling! 

besøgte os i forbindelse med 
vores træningsaften.  
Med sig havde han fire sprit-
nye Stand- up- padle brætter, 
i daglig tale blot kaldet 
’SUP’.  
 
 

Formand Ib Oldrup modtog gaven og takkede på klubbens vegne. 
Knapt havde Ib taget imod gaven før børnene råbte i munden på hinan-

den: ’Må vi prøve dem nu?!’ og 

snart var alle fire brætter fyldt 

med legende børn i havnebassi-

net  

Så ingen tvivl om at brætterne 

bliver et stort aktiv for vores 

klub. Samtidig med at brætterne 

er gode til leg, tryghed og vand-

tilvænning for børn, så er de og-

så fantastisk legetøj for voksne, 

og det er håbet at vi (også)  kom-

mer til at se masser af Thurø 

Sejlklubs voksne på brætterne i 

de kommende år.. 

  Mads Flyger 

 

Flemming Kruse fra  
Danske Banks Fyns Fond  
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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. 

Tirsdag d. 13. Januar vil Tanja St. John holde et foredrag om de ople-
velser vi havde som familie da vi tog et år fri, nød hinandens selskab, 
masser af sejlads, havet, naturen og de fantastiske mennesker vi mødte 
undervejs.  
 
Vi startede i Thurø Sejlklub, sejlede ned gennem Europa til de Kanari-
ske øer videre til Kap Verde over Atlanten til Caribien og sluttede året i 
USA. I foredraget vil jeg tale om vores oplevelser, sejlturen, naturen og 
det at være en familie ombord med to børn på 10 og 12 år.  
 
Efterfølgende er der tid til spørgsmål, hvor også Mike St. John vil delta-
ge og kan komme ind på det mere praktiske som udstyr, sejlads mm.  
 
Vi glæder os til at se jer alle  Hilsen Mike og Tanja 

Foredrag om et års sejlads med familien 
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Hermed lidt dramatik  
fra sidste uge (37) hvor en vandfyldt 
soling går på grund og bliver sat så 
langt ind at vandet går over cocpitkan-
ten,  i Skyde Rende. 
Selv med en hurtig indsats fra flere  
følgebåde, var der trængt så veget vand 
ind i luftkamrene, at de ikke kunne hol-
de båden flydende, da den blev trukket 
lidt fri af grunden. 

 
På grund af det sene tidspunkt og hår-
de blæst blev bjergningen udsat til 
næste dag hvor båden blev bragt flot 
igen efter en ihærdig indsats af flere 
medlemmer samt assistance fra Jens 
med hans fiskejolle og bundgarnspæ-
le. 

Tak til alle dem der hjalp til…                     
Bjerne Sørensen 
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 Oprydning omkring Havnehuset og Egely  

Hans Knudsen  
i bushen  

Det er en stejl skråning, 
men Lars  

holder godt igen  

Bent Andersen og 
Henning spejder om 

der er mere som   
skal i containeren 

Det har lysnet rigtig 
meget omkring  

Havnehuset 
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  Jeg henvender mig til dig der ikke lige ved hvad man gør! 
 
Thurø Sejlklub er en god klub at være medlem af. Den væsentligste grund er vel 
nok at her mødes mennesker om en fælles interesse nemlig sejlads i lystbåde af 
en eller anden slags. Der udveksles erfaringer, der fortælles om nyheder inden 
for både og udstyr, der lyttes, fortælles historier derudefra hvor stormene suser 
og hvor solen skinner over blankt vand, der rystes på hovedet folk morer sig. Og 
så er der ikke langt til en hjælpende hånd hvis en situation opstår med mast eller 
båd, hvor dette er nødvendigt 
I sandhed, der er mange glæder ved at sejle og mødes for at dele sin interesse 
med ligesindede i en sejlklub, hvad enten det er på havnen til et festligt arrange-
ment i klubhuset eller det er til sejlerstævner. 
Men der er også brug for personer til andet end at sejle. For at vi kan nyde de 
dejlige omgivelser ved havnen og i husene, har et antal klubmedlemmer engage-
ret sig i den opgave at sørge for fornyelser og vedligehold af huse og plads. Et 
engagement der til tider kræver flere tidsmæssige ressourcer end til andre. Thurø 
Sejlklub har et husudvalg der administrerer og udfører opgaver specifikt for 
klubbens huse. Udvalget skal ikke have noget bestemt antal medlemmer, men 
ser dog at der er nok til at opgaverne bliver udført og den enkelte ikke bliver 
stresset eller på anden måde lider overlast. Udvalgets formand har også plads i 
Sejlklubbens bestyrelse. 
Men det vi mangler i husudvalget er kontinuitet. Ikke forstået sådan at folk ikke 
har lov til at fortsætte så længe de selv ønsker, men når nogen så ønsker at stop-
pe deres engagement, så er det ligesom om der mangler nogen til at tage over 
efter dem. 
Klubben har mange ældre medlemmer og de har været der og taget deres tørn 
over en periode. Det er også sådan at en del af klubbens pensionerede medlem-
mer mødes en gang eller to om måneden for at hygge sig sammen, men også for 
at udføre lettere vedligehold på pladsen, så der ser fint og indbydende ud. 
Men klubben har også mange medlemmer, nylig indmeldte og andre, for hvem 
et engagement i husudvalget måske kunne være en indgang til sejlklubbens akti-
viteter. Ud over engagementet kan deltagelse også være begyndelsen på nye be-
kendtskaber og venskaber, en sidegevinst som vi er mange medlemmer der har 
haft glæde af. 
Hvis denne lille notits har vakt din interesse, står jeg gerne til rådighed for yder-
ligere informationer om husudvalgets ansvarsområder og opgaver, og husk så på 
at jo flere vi er til at løfte læsset jo lettere er belastningen for den enkelte. 
 
   Kaj Hansen 
   Husudvalgsformand: 
   husudvalg@thuroesejlklub.dk ,  eller telefon 25179222 
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Ø-Havet rundt  - set fra landsiden 
Mange mennesker er involveret, når der afvikles Ø-havet rundt i Thurø Sejlklub. 
Allerede måneder forinden er der planlagt indbydelser, fundet sponsorer lavet 
programmer og bestilt diverse ting såsom: Telt, ølvogn og materialer og meget 
andet der skal bruges i forbindelse med et sådant arrangement. 
Allerede flere dage forinden, er seniorerne i gang med telt opsætning og med at 
gøre vore arealer så imødekommende, som muligt. 
Lars og Karen har gang i diverse indkøb sammen med holdet omkring  
Ø-Havet rundt.  
Pigerne har lavet fordelingsliste omkring hvem der skal på snittehold og salg af 
vin og vores Ø-Havs menu. 

Jeg selv har gang i indkøb  af det der 
skal bruges til vores lille Ø-Havs menu. 
Der skal laves dressinger, der påbegyn-
des allerede torsdag, så de smager og 
trækker, som de skal. På dagen skal der 
hentes varmekasser og så går det ellers 
løs i Egely. Der brases og koges, så det 
er en lyst. Her i år har det været Conni 
og Bent, der hjalp i køkkenet. Godt 
arbejde i to. 

Når vi er færdige i køkkenet er det tid til indkøb af alt tilhørende til vores fine 
salat, så det er klar til snitteholdet kl. 17,00. Supersejt at vi har alle på plads år 
efter år. En rigtig fin tradition  i pigeregi. 

Og så er det vist ved at være fær-
digt så salaten er fin igen i år...  
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I år en rigtig fin stemning i teltet med  
Syvsoverne som musikalt indslag.  
Det var rigtig fint.  
 

Når salaten er færdig, kødet stegt og kartoflerne klar bliver der gang i salgspi-
gerne på pladsen. Grillen er forinden startet op, således den rette stemning kan 
komme helt i top  fra starten af.  
Sejlerne ankommer og programmer udleveres og der sælges lystigt af både øl, 
vin, pølser og Ø- Havs menuer. Dejligt at også rigtig mange ikke deltagende 
medlemmer i Øhavet rundt, også slutter op omkring arrangementet  

Flot ser det ud når der er dækket op 

Lørdag går det så løs med sejladsen 
og i år var det en rigtig hurtig tur. Der 
var suppe til alle ved hjemkomsten og 
igen pigerne der var friske ved serve-
ringen. Så var det tid til at få præmier 
og vandrepokaler delt ud.  

Søndag er der tid til igen at få det hele 
lukket ned og så er vi ellers klar igen til 
en ny sæson med mange gode traditio-
ner omkring Ø-Havet rundt.                                                                                        

Der hygges efter de store 
anstrengelser med telt, 
ølvogn med mere. 
 
Ingeborg 
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Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 




