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Støberi Containerudlejning Boligudlejning 

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

Støberiet Ørkild 
Bodøvej 11  -  5700 Svendborg 

Husk foredrag med Tanja og Mike 13. januar 
 

Se Gambøtposten nr. 4 2014 side 21 
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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/
Sejlerskole 
 

Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 
ssejlerskolen@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 
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 Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 

 
Januar 13. kl. 19,00  Tanja & Mike St. John   Egely 

   25. kl. 10,00  Generalforsamling  Egely 

 

Februar: 24. kl. 17,45  Bowling    Bowl´n Funn 

 

Marts: 2.  kl. 19,00  Solingmøde    Havnehuset 

    

   7.    Deadline Gambøtpost 

     

   19. kl. 19,00    HF industri og Marine  Gotlandsvej 6  

 

April:   11.  kl. 8,00  Søsætning    Havnepladsen 

 

 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 7. marts 

   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.  

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  
 

Hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 
     
 

   Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Carl Nielsen  
tlf. 2048 5875. Indlæg til Gambøtposten sendes til:  

bladet@thuroesejlklub.dk         

mailto:bladet@thuroesejlklub.dk
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden    

 
Godt nytår til alle i Thurø Sejlklub 

 
 
 
Med dette blad i hånden er du nu igen på året 2015, endnu engang godt nytår til 
alle og tak for din indsats i 2014, når du sidder med bladet i hånden kan du samti-
dig tænke på dine muligheder i 2015. 
 
Det kunne være lyst til at sejle Kapsejlads mandag aften gennem sæsonen, eller 
måske alene tage del i vore aftenarrangementer og tænke tilbage på sejlads før i 
tiden hvis helbredet ikke fører dig så langt omkring. 
 
Er du til lidt mere fart over feltet har du mulighed for at tage del i dette ved give 
en positiv tilkendegivelse på, at ville sejle i en J70 båd, hvis vi i fællesskab i 
Thurø Sejlklub kan få det projekt op til køre. Har du lyst at være med i opstarten 
af projektet så hold dig endelig ikke tilbage, men tag kontakt til solingudvalget. 
Er dit cpr. nr. i den lave ende – vil klubben også i 2015 skabe mulighed for at 
imødekomme din mulighed for at komme på vandet, vi er alle glade for at se 
ungdommen i aktion, husk vi ældre også er startet med sejlads efter datidens mu-
ligheder. 
 
Pigesejlerne vil også for 2015 være med mange deltagere, også her ser jeg frem 
til et godt aktivitets år. Vil du i stedet starte i Sejlerskolen er det måske et godt 
supplement til dig. Sejlerskolen er nu stor nok til at blive et udvalg, og afventer 
endelig godkendelse på generalforsamlingen. 
 
Klubbens bestyrelse har også nogle opgaver for 2015, som der arbejdes med at få 
løst, vi har vel nok for tiden den største udfordring i at få tilgang af nye bestyrel-
sesmedlemmer. Jeg vil derfor gerne høre fra dig, om du måske kunne tænke sig 
at være med at administrere og skabe den fortsatte fremgang, som vi er glade for 
sker omkring klubben og klubarbejdet. 
 
Har du lyst, tag knoglen og kontakt mig uforbindende, så kan vi drøfte hvor du 
kan være med til at gøre en forskel i klubben. 
 
I denne skrivende stund har jeg ikke modtaget endelig besked omkring vort 2014 
projekt – nye pæle i stedet for bøjer, men jeg håber der snart kommer besked, det 
var lovet til jul og senest nytår. Om ikke andet har jeg forhåbentlig nyt på vor 
generalforsamling den 25. januar. 
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Som nogle af jer medlemmer kan have oplevet, er der kommet nye parkeringsreg-
ler for offentlige områder, hvor der falder en parkeringsbøde ved ukorrekt parke-
ring, her vil jeg anmode jer om at gå på Svendborg Kommunes hjemmeside og 
aflæse regler for parkering. Klubben er i forhandling med Svendborg kommune 
og vi forventer at de nye regler ikke giver de store ændringer for medlemmerne, 
også her vender jeg tilbage med endeligt svar. 
 
Sikkerheden for de 2 egetræer på vore skrænter er blevet undersøgt af Svendborg 
kommune, og desværre er det vestlige træ angrebet og skal fjernes, dette vil ske 
inden for de næste måneder. Det vil betyde lidt mere udsyn til Egely fra Troense 
siden. 
 
De enkelte udvalg har selv lavet årsberetning omkring arbejdet i det forgangne år, 
men du kan også tage dig tid til at deltage på generalforsamlingen og tage del i 
debatten og skabe fremtid for vor klub. Årsberetningerne 
kan også ses på klubbens hjemmeside. 
Godt nytår – vi ses på vandet i 2015 
At sejle – er at leve 
 

Ib Oldrup 

 
Lån en Klubbåd til den kommende sæson. 
Selvom det er vinter, så er det nu du skal overveje, om du  vil låne en af Klub-
bens  Solinger eller 806èren, til den kommende kapsejladssæson. Så  har du lyst 
til at sejle mandagskapsejlads, men ikke har en båd selv,  så har klubben 5 Solin-
ger 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 løbende 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 be-
løb er der indregnet startpenge til mandagskapsejlads. 
Hvis du er interesseret så skal du senest søndag  d. 1.3 2015 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  mandag  d. 2.03 blive truk-
ket 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 kap-
sejladser på Lunkebugten med mange både til start. 
 
Fortsættelse på side  8 

________________________________________________________________
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Pigesejlerne har haft endnu en forrygende god sæson.  
Vi har været 69 pigesejlere i 15 både, og det dominerende vejr har været fint 
med passende vind og meget lidt regn, så der har kun været én onsdag, hvor vi 
har aflyst. Det har været varmt, så vi har kunnet sidde ned på grillpladsen efter 
sejladserne langt de fleste gange.  
Der har været mange både på vandet. Faktisk bliver det i alt 155 gange, at en 
pigesejlerbåd har været ude i år. Så det er jo fin tilslutning. 
Til Hyæneræs i Rantzausminde var 6 af vores både med, og det til trods for et 
rimeligt frisk vejr med god vind og store bølger. Og heldigvis sørgede Rosalinas 
skipper Lisa og besætning for at hjemtage den eftertragtede pokal til TSK.  

Tak til vores hjælpere som også i år trofast er kommet hver onsdag. 
Særlig tak til vores trofaste overdommer, Bent Andersen, som nu i umindelige 
tider har stillet op for at få os fint af sted på banen og i mål igen. Og tak til hjæl-
pedommere, som gider sidde ude på vandet og servicere os. Tak også til de 
mænd, som gennem sæsonen lægger båd til og hjælper besætningerne på no-
gen af bådene. Og tak til Lars, som fører vores regnskab og fører kapsejladsre-
sultaterne for os. Det er dejligt, at I gider år efter år. I gør et godt arbejde, som 
vi værdsætter højt. 

Der er plads til flere frivillige i vores klub, for det er vigtigt, at der er 
nogen, som er frivillige. Det er jo kun derfor, at vi kan sejle så meget for sådan 
et lille kontingent. Hvis alle på et tidspunkt i deres liv tager en tørn som frivillig i 
deres klub, så kan vi nemt få det til at løbe rundt. Faktisk har rigtig mange af 
dem, der sejler i Pigeafdelingen været frivillige på et tidspunkt. Tak til Margit og 
Lene, som har taget en tørn og som nu forlader pigesejlerudvalget. 

Programmet for onsdagene har lignet de andre år – vi holder på gode tradi-
tioner hos os. Vi havde planlagt, at halvdelen af onsdagene skulle der være kap-
sejlads og resten af onsdagene skulle der være andre typer af sejlads, træning 
og undervisning. Vi havde en teoriaften, hvor vi havde besøg af Jørgen fra Sø-
fartsskolen. Han fortalte om sø sikkerhed og brandslukning og det var lærerigt 
og spændende. Men der kommer dog også nyt til hos Pigesejlerne – vi havde en 
selfiekonkurrence i starten af sæsonen og melodigrandprix til årsfesten.  
 

Nye pigesejlere er velkomne. Vi skal nok finde plads til alle, der vil sejle 
med os! 
 

Tak for denne sæson og hav en rigtig god vinter! 
Hilsen Mette Hundahl 
Formand for pigesejlerne 

 
   



8 Thurø Sejlklub 8 

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

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

 

       
 
 
 
 
 
 

 Fortsat fra side  6 
 
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 Egedesø. 
Du kan også bare tage en hyggetur en dejlig sommerdag i det Sydfynske farvand. 
Du har mulighed med at sæsonkort at låne Solingerne når de ikke bruges til akti-
viteter i Klubregi, i hele sæsonen for 500,00 kr. og 806èren for 750.00kr., 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                    
Mail: jorgen.holme@gmail.com   tlf. 62207670 / 5045686  
 Steen Egedsøe  Mail : helen.steen@dsa-net.dk  tlf. 66190238 / 2420528 

mailto:helen.steen@dsa-net.dk
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Glemte du at sende et 
indlæg? 
 
 
 
 
 

2015  Jubilæumsår for  

Thurø Sejlklub 

Thurø sejlklub holder jubilæum i år.  

75 års fødselsdag for en klub der bare 
tordner derudaf med aktiviteter for alle 
aldersgrupper, såvel unge som gamle. 

Jubilæumsdagen vil blive d. 24. oktober. 

Vi opfordrer alle grupper til at komme 
med input til, hvad I kunne tænke os til 
sådan en jubilæumsdag. 

Vi regner med lidt åbent hus i Thurø 
Sejlklubs lokaler om dagen og en fest om 
aftenen, hvor vi nok af pladshensyn skal 
finde os et andet sted end Egely. 

Lige nu er der nogle der har meldt sig 
under fanerne, men vi ville gerne have 
alle grupper repræsenteret på en eller an-
den måde, så kom med ideer, som I kun-
ne tænke jer vi skulle skrue tingene sam-
men på.  

Vi påtænker også at lave et lille jubilæ-
umsskriv, hvor det gamle materiale fra 50 
års fødselsdagen kan  være en del af. Det 
skal så krydres med de mange nye tiltag 
der er sket i TSK gennem de sidste 25 år. 

Kom endelig med gode ideer da det er 
det der vil gøre tingene festligt for os al-
le. 

Hvis du vil være med i dette spændende 
jubilæum, og vil trække lidt i trådene så 
kontakt undertegnede. Så sæt-
ter vi os sammen på et møde 
hvor vi kan brainstorme lidt 
på hvad vi kunne tænke os.   
   Ingeborg  
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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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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. 

 

 
Se billeder fra den 

flotte afriggerfest på 
vores hjemmeside 

         (Se på side 23 hvordan man oploader billeder) 
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Sejler du også rundt uden certifikat til din VHF med 
DSC? 

 

Nu hvor vinteren er over os, og sejlere må nøjes med indendørsaktiviteter, så er 
det tiden at opgradere sin viden og blive klogere. Hvis du ikke har et VHF-
bevis eller har et gammelt VHF-bevis fra før der kom DSC, så kan jeg anbefale 
et smart og moderne radiokursus, som lærer dig det hele på en sjov og anderle-
des måde. 
 

 
 

Kurset er et e-learnings-kursus, der er lavet af mig og mine kollegaer, som er 
professionelle undervisere på Marstal Navigationsskole, i samarbejde med 
Dansk Sejlunion. Du lærer det hele på en computerskærm, men du skal ikke 
nøjes med at læse i en bog; der er mange billeder og film og en stemme, som 
fortæller det hele. Der er mange opgaver og spørgsmål undervejs, så du hele 
tiden kan følge med i, om du får lært det rigtige.   
 

Der kræves ingen forudgående viden, og man behøver ikke være superbruger af 
en computer for at kunne følge kurset. Det er nemt at bruge og forklarer sig 
selv. Når du er kommet igennem hele pensum i kurset, så kan du teste dig selv 
ved mange prøvespørgsmål, som ligner de spørgsmål, der stilles til de rigtige 
officielle prøver, som Søfartsstyrelsen afholder. Kurset dækker kravene til SRC. 
SRC står for short range certificate, som tidligere hed et VHF-certifikat. 
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Kurset købes på Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor du får et login til en hjem-
meside, og så har du online adgang i to måneder. Kurset kan gennemføres på 8-
16 timer, afhængig af hvor meget du ved i forvejen, hvor hurtigt du lærer og 
hvor grundigt du øver, men du bestemmer selv, hvornår du vil læse og lære, og 
hvor mange gange du vil logge på og lære eller øve til prøven.  
 

Du er altså ikke afhængig af at skulle hen på en skole og høre på en underviser; 
du kan sidde derhjemme. Hvis flere har købt kurset kan de naturligvis også mø-
des et sted, fx i Egely med deres bærbare PC’er og så lære det sammen. 
 

Kurset koster 800 kr. og kan købes på http://www.sejlershoppen.dk/  
 

Venlig hilsen Mette Hundahl  

Husudvalgets årsmøde 2014. 

I det forløbne år har husudvalget haft to større opgaver på pro-

grammet. Det var udskiftning af komfuret og borde og stole i 

Egely. 

Årsagen til udskiftning af komfuret var helt klart at ovnen i den gamle model var 

utilstrækkelig og der var ved at blive for mange reparationer. Det nye komfur, en 

industrimodel, har vist sig at være et godt valg. Brugere har meldt tilbage at det 

er let at betjene og virker fantastisk. 

Vi besluttede at udskifte de gamle borde og stole med en lettere og mere komfor-

tabel type. Valget faldt på sammenklappelige borde som kan stilles til side uden 

at optage for megen plads, når de ikke bruges, og polstrede stole som kan stables. 

De nye borde og stole er taget godt imod af husets brugere. De er både lettere at 

håndtere og stolene er mere komfortable at sidde på end de gamle. Der har i år 

været stor efterspørgsel på Egely til klubmedlemmernes egne arrangementer. 

Dette kan skyldes mange ting, men i husudvalget tillægger vi udskiftning af 

komfur og møbler en del af årsagen. En anden årsag kan være ibrugtagning af 

elektronisk reservation via klubbens nye hjemmeside.  

________________________________________________________________

http://www.sejlershoppen.dk/
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Husudvalget fortsat: 

Her kan medlemmerne hurtigt se om deres arrangement kan lade sig gøre på øn-

sket dato eller ej, og det er muligt at reservere fra dags dato og tre år frem. Om 

efterspørgslen holder kan kun tiden vise. Men vi glæder os over at vi har skabt 

gode faciliteter til klubbens medlemmer. 

Væggen mod øst på Egelys terrasse viste sig at være udtjent, nærmere mere råd-

den end godt er. Der er indhentet tilbud på udskiftning, men ansøgning om til-

skud har trukket ud. Opgaven vil blive udført så snart tilsagn foreligger. 

Trappen på skrænten fra Egely til første afsats er udskiftet i sommer og de øvri-

ge trapper på skrænten er repareret. En opgave som kommunen havde påtaget 

sig. Dette sammen med udskiftning og reparation af gelændere langs trapperne, 

har dels forskønnet området, men også gjort det mere sikkert at færdes på. 
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På grillpladsen er der også sket forandring. Den gamle grill blev fjernet og i for-

året blev en nyindkøbt grill taget i brug. Den er opdelt i felter så den enkelte bru-

ger ikke skal opvarme hele grillen for at tilberede sit lækre måltid. 

Havnehuset har ikke været genstand for store forandringer i det forløbne år, sol-

fangerne er blevet renset, men virkningen ses ikke førend opgørelsen på gasfor-

bruget foreligger. 

I husudvalget er vi klar over at mange brugere slider på huse og inventar. Det 

stiller naturligvis krav om vedligehold og rengøring. Når behovet er der må ma-

lerpenslen i brug og slidte og itugået inventar må udskiftes og rengøringsplaner-

ne revideres. Vi har ikke store projekter for det kommende år i Husudvalget, 

men vil være opmærksomme på om justeringer er nødvendige. 

Vi er glade for seniorgruppens indsats med at vedligeholde udenoms - områder-

ne, de gjorde en stor indsats med udskiftning af gelænderne på skrænten. Tak til 

seniorgruppen. 

Og så glæder det os at høre udtrykt glæde og tilfredshed fra vores gæster, over så 

pænt og rent vores faciliteter er. 

Annie og Carl har valgt at forlade husudvalget ved dette årsmøde. Jeg benytter 

lejligheden til at sige Annie og Carl tak for den indsats de har bidraget med i 

Husudvalget. 

Vi kan så glæde os over at Mette Holme og Krista Juhl indtræder i Husudvalget i 

deres sted. Velkommen til Mette og Krista. 

Tak for godt samarbejde i det forløbne år.    

 

Kaj    

Husudvalget  
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Broudvalgets årsberetning for 2014 
På generalforsamlingen i januar havde vi, under behandling af budget, debat og 
beslutning om vi skulle forlænge vore broer. Her blev det godkendt at bruge op 
til 500.000 kr. på at forlænge broerne. Der blev også foreslået at finde andre løs-
ninger. Vi har så siden generalforsamlingen, hen over sommeren forhandlet med 
vore naboer og Kystdirektoratet for evt. at finde en løsning med at slå pæle på 
østsiden af broen. Dette ville være billigere og vi vil ikke få så store problemer 
med store bølger i uvejr, hvis vi holder os længere inde mod land. Det er nu endt 
med, at vi er enige med naboerne om, at vi må slå 12 pæle, altså 11 pladser. Det 
har vi så meddelt Kystdirektoratet, så nu håber vi, de også synes, at det er en god 
ide. Vi har endnu ikke fået svar, så vi venter spændt. 
 
Vi har i år benyttet vore gæstebøjer til faste pladser, dog er der en del af dem, der 
skulle ligge der, som nød godt af, at nogle stykker har været på længere sommer-
togter i år. De flyttede til de langtidsledige pladser, og derved frigjorde vi nogle 
pladser til vore gæstesejlere ved bøjerne. Dem har vi så igen i år haft plads til, og 
der har været samme antal gæster, som vi plejer. Broudvalget har sørget for at 
tømme boksen for havnepenge. Der er igen i år kommet ca. 100.000 kr. i kassen. 
Vi har inden sæsonen i foråret fået fornyet 7 fortøjningspæle og broerne er igen i 
år blevet smurt med træbeskyttelse. Mastekranen er blevet efterset og har i år 
kørt uden nogen problemer. 
 
Broudvalget har i år ændret i plads- og broreglement, så det nu ikke fremover er 
en betingelse at være medlem i 3 år af klubben for at blive skrevet op til plads. 
Dette er blevet annonceret i Gambøtposten, og medlemmer med under 3 års 
medlemskab, som har ønsket at komme på bropladslisten, har kunnet melde ind 
og er blevet skrevet op efter anciennitet i klubben. Lige nu er der 83 på venteliste 
til broplads. Der er også ændret i et par andre paragraffer, men ikke de store ting. 
Læs reglementerne på hjemmesiden. 
 Søsætning i foråret og optagning i efteråret er forløbet planmæssigt. Der er nu 
kommet nogle flere på vinterpladslisten, så i år er der kommet 28 både  
op, og der er derfor fyldt helt op på pladsen. Der er i øjeblikket 43 på vinter-
pladslisten. 
Broudvalget har igen i år afviklet en klubgrillaften i juni. I år deltog solingsejler-
ne også i forbindelse med en fælles sejlads også for alle klubmedlemmer. Det 
blev en fin aften med godt klubliv. 
 
Nu skal vi som det sidste i år her fredag og lørdag have lavet pæletræk på de ca. 
14 træfortøjningspæle, vi har tilbage, og gæstebøjerne skal på land. Vi håber så, 
at vi næste år har fået lov til pæle i stedet for bøjer. 
Et kommende projekt her i vinter er at få renoveret landfæstet ved vestbroen, 
som er lidt ustabilt. Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde 
i det forløbne år                    Kim Isager 
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Årsberetning for kapsejlads/aktivitetsudvalget 2014. 
Årets første arrangement blev afholdt d. 13.februar. Igen i år havde Bent sørget 
for et fint arrangement, hvor medlemmerne havde en hyggelig aften, og der blev 
kæmpet om æren og de fine præmier. 
De sidste mange år har vi haft et foredrag i januar måned, men da tilslutningen til 
disse arrangementer har været lidt mangelfuld, besluttede vi at springe et år over, 
og i stedet planlagde vi et møde i marts, hvor vi ville finde nogle, der kunne for-
tælle om kapsejladsreglerne. Det viste sig desværre ikke muligt at finde nogle, 
der havde lyst til at binde an med dette, så vi prøver, om det kan lykkes en anden 
gang. 
I april blev de første forberedelser til årets aftensejladser indledt. Som sædvanlig 
var der ikke mange, der havde tilmeldt sig sejladserne inden deadline, men i lig-
hed med de foregående år strømmede sejlerne til, da vi gik i gang med ”op og 
ned banerne”  d.3.maj. Gennem hele sæsonen har der været 40 til 50 deltagende 
både. Det har været en god sæson med fint sejlervejr, hvor der både har været 
storm og stille. Sæsonen sluttede med distancesejlads d.27. september og præ-
mieuddeling d.29. september. Vi siger tak til dem, der har hjulpet med afviklin-
gen af sejladserne – især tak til Steffen Kramer, som har lagt dommerskib og sig 
selv til. Ligeledes tak til Karen og Inna for at stå til rådighed i dommerbåden. 
Planlægningen af næste projekt – Øhavet Rundt- var klar inden sommerferien. 
Indbydelser, aftaler med dommere, hjælpere og følgebåd, telt, musik, ølvogn 
samt diverse leverancer kom på plads. Derefter kunne vi holde en sommerferie, 
der med hensyn til vejret, var eminent. 
Inden afviklingen af Øhavet Rundt deltog en del af udvalgets medlemmer samt 
øvrige medlemmer af TSK i afviklingen af Classic Regatta i Svendborg. 
Vi var meget spændte på årets deltagerantal i Øhavet Rundt. Sidste år dalede an-
tallet en smule, så det var med bange anelser, at vi op til sidste tilmeldingsdato 
oplevede, at det ikke så alt for godt ud – MEN vores bekymring var ubegrundet. 
Deltagerantallet kom over sidste år. I alt 61 både var tilmeldt. 51 kølbåde og 10 
flerskrogsbåde. 
Torsdag før sejladsen var friske seniorer mødt op, og i lyntempo fik man rejst 
teltet. Vi siger mange tak for hjælpen. 
Fredag formiddag blev alt gjort klar, således at man var parat til at modtage de 
sejlere, der havde lyst til at deltage i samværet om aftenen, hvor Ingeborg, Bent 
og Connie havde frembragt lækker mad suppleret med snittepigernes salat. 
Der var fin tilslutning, og i år havde vi genindført taffel-og dansemusik, som vi 
efterfølgende fik at vide man var svært tilfreds med. 
Lørdag morgen kl.9.00 løb første start af stablen. Vejrudsigten bød på fint sejler-
vejr, og det kom til at holde stik. Jævn vind i starten der i løbet af dagen øgede til 
frisk.  Det betød, at de hurtigste både kom tidligt i mål, og at sejladsen kunne 
afsluttes inden aften. Det var igen i år en fin sejlads, der forhåbentlig kan lokke 
folk til at komme igen næste år og fortælle dem, der snød sig selv for Danmarks 
smukkeste kapsejlads, hvilken oplevelse det er. Opbakningen til dette års Øhavet 
Rundt har givet os troen på, at der stadig er basis for at fortsætte med denne årli-
ge begivenhed.         Ole 
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Bladudvalgets beretning Sejlerskoleårsmøde  
onsdag den 12. november 2014, kl. 19:00 i Egely 
 
Deltagere: Kim Isager, Flemming Nielsen, Henrik Bo Frænde, Jan Christensen, 
Peter Húbner,  
Kim Búnger, Steen Andersen, (Carl Nielsen, gæstetilhører)  
Fraværende: Henrik Snitker, Peter Pedersen, Henrik Buchwald 
 
 
 
Mødet var indkaldt af Steen med baggrund i den beslutning, sejlklubbens besty-
relse havde truffet på mødet den 6. oktober om etablering af et sejlerskoleudvalg 
på linie med de andre udvalg, som findes i klubben. 
 
Sejlerskoleudvalget etablerede sig med Steen som formand. 
 
Sejlerskolen har nu eksisteret i 2 år og har ved indgangen til den næste sæson ca. 
25 medlemmer, bestående af 16 elever og 9 instruktører. 
Da en del af instruktørerne er ”arbejdsramte” i længere perioder, og derfor ikke 
altid kan stå til rådighed på træningsaftenerne om tirsdagen, blev det besluttet, at 
Steen kontakter Torben Pedersen og Frede Bastholm, for at høre om de ville være 
med i puljen af instruktører. 
 
Steen har fået ok fra Mette Christoffersen med hensyn til at kunne disponere over 
alle solingerne og 806èren til sejlerskolen om tirsdagen.  
Mødedeltagerne/instruktørerne ytrede ønske om at have en følgebåd til rådighed 
til træningssejladserne om tirsdagen, da det i mange tilfælde ville lette presset på 
instruktørpuljen, da der så var mulighed for at overvåge og instruere flere både 
med en instruktør fra følgebåden. 
Steen undersøger om en følgebåd kan stilles til disposition. 
 
Peter Húbner anslår at kunne være til rådighed ca. 4 uger ud af 6 uger. 
Henrik Bo Frænde regner med at kunne være til rådighed ca. 6 uger ud af 10 
uger. 
Flemming Nielsen anslår at kunne være til rådighed ca. halvdelen af ugerne. 
Henrik Snitker har meldt fra til kommende sæson og vil kun være behjælpelig i 
nødstilfælde. 
 
Det blev drøftet hvor mange elever sejlerskolen max kan håndtere på en sæson. 
Der var enighed om, at som tingene ser ud for nuværende, er 16 elever det maksi-
male. 
Det blev endvidere drøftet, hvad holdningen skulle være, hvis nogle af de elever, 
der var færdige med det 2-årige kursus, gerne ville have et ekstra års undervis-
ning i deres egen båd. 
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I påkommende tilfælde ville Jan godt tage sig af opgaven om torsdagen. 
 
De elever der ønsker at aflægge duelighedsprøven i praktisk sejlads ved udgangen 
af sæson 2015, vil efter sommerpausen blive målrettet undervist med henblik på 
aflæggelse af denne prøve. 
 
Sæson 2015 starter med et fælles informations- og orienteringsmøde mellem ele-
ver og instruktører,  
hvor aktivitetsplanerne for sæsonen vil blive gennemgået og diskuteret. 
 
Selve sejlerskoleundervisningen starter den 5. maj kl. 19:00. 
Der holdes sommerferiepause uge 26 til og med uge 32. 
Uge 33 kl. 19:00 starter undervisningen igen. 
Sidste undervisningsdato er den 15. september. 
 
 
Sejlerskoleudvalgsformand 
 

 

Hasse Wulff Christensen 

Karla og Laura H. Henriksen 
Tage Møller Sørensen 
Ole Toudal Pedersen  

Kit Kobberø Johansen 

Velkommen til nye medlemmer  

I Thurø Sejlklub 

________________________________________________________________
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Bladudvalgets beretning 2014Bladudvalgets Årsberetning Solingafdelingen 2014 
 
 Sæsonen startede med klargøring af bådene, og der var som sædvanlig godt 
fremmøde af Solingsejlere til forårsklargøringen. Vejret drillede dog en del med 
en masse regn, så det kneb med at få bundmalet bådene inden søsætning. De 
blev dog malet, men i fugtigt vejr, hvilket resulterede i at det meste af bundma-
lingen flød af kort tid efter søsætningen, ærgerligt spild af tid og penge til bund-
maling. 806 èren fik det gamle bundmaling skrabet af, så den har fået en meget 
glattere bund nu. 
 Solingerne og 806èren bliver brugt rigtigt flittigt, af Pigesejlere om onsdagen, 
til mandagskapsejlads har der været 5 mandskaber der har dystet i spændende 
og sjove kapsejladser på Lunkebugten, sejlerskolen bruger et par Solinger og 
806èren , ungdomsafdelingen har afholdt sponsorstævner med sejlads og junior-
sejlerne har også været lidt ude at sejle. Der er blevet sejlet Fleetsejlads om tors-
dagen. Der har været mellem 3- 5 mandskaber der har stillet op, så vi kunne 
godt ønske at der var flere, der ville prøve kræfter med en meget intens og sjov 
sejladsform. Nick har sørget for at holde styr på tilmelding på SMS, og prøver at 
få sat nogle mandskaber sammen. 
Henrik Buchwald har igen i år sørget for hurtig og god information om arrange-
menter i Solingafdelingen, på hjemmesiden og i Gambøtposten. 
 Det kræver en del arbejde, at holde bådene sejlklare til brug i hele sejlsæsonen. 
Bådsmændende Erik Garne og Henrik Meyer, samt Hans Knudsen har især lagt 
mange timer i at vedligeholde og reparere Solingerne, stor tak til dem. Henrik 
Meyer arbejder nu i Skælskør, så det er nødvendigt, at der er andre der vil give 
en hånd med vedligeholdelse af Solingerne. Steen Egedesø har været bådsmand 
på 806`eren og sørget for at den er blevet vedligeholdt og holdt i orden. Vi over-
vejer om vi skal købe en billig brugt soling til, så vi har 5 Solinger. Det ville 
være fint med en båd i reserve, hvis der er en båd der får en alvorlig skade. 
 Vi har stadig et problem, med at få plads til at opbevare og tørre sejl. Husk at få 
lagt sejlene på plads på hylden i værkstedsrummet, så der ikke ligger sejl og 
flyder på gulvet. Vi glæder os rigtig meget til at få mere plads, når udvidelsen af 
optimistjolleskuret kommer på plads. 
 
I slutningen af sæsonen, var der en soling der sank efter grundstødning ved Kid-
holm. Heldigvis var der nogle kvikke sejlere, der kom besætningen til undsæt-
ning og fik bjerget Solingen dagen efter, uden at der var sket skade på båden. 
Stor tak til Bjerne Sørensen, Claes, Calle og Tom fra Thurøbund Yachtværft, 
samt andre der hjalp til. Vi har hele tiden vidst at Solingen godt kan gå til bunds, 
hvis den bliver bordfyldt. Dette skal man huske på når man sejler i Solingerne. 
Det er uforsvarligt at sejle i hårdt vejr i Solingen, hvis der ikke er andre både i 
nærheden. Man skal også selv huske på at der er en eller flere øser i båden, så 
man har en mulighed for at lænse den, hvis uheldet skulle være ude. Vi må 
overveje om vi skal fylde opdriftsmiddel i bådene, således at de kan holde sig 
flydende, selvom de er bordfyldt. 
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Bladudvalgets beretning 2014Vi havde en sjov og hyggelig eftermiddag i foråret, hvor Henrik Meyer havde 

organiseret Fleet- sejlads med blandede besætninger, med piger, koner, og 
mænd med forskellig sejlerfaring, som dystede i Thurøbund, og efterfølgende 
hyggede sig med grillmad og hygge. Et arrangement som gentager sig næste år, 
hvor Kim og Lene Bûnger tager sig af arrangementet. 
Vi fik afviklet klubmesterskab i Fleetsejlads d. 1.11. En dejlig lørdag, med høj 
sol og sommertemperatur, med mange spændende sejladser i let springende 
vind. Vinderne blev Henrik Meyer og Jørgen Holme. Det var en hyggelig dag. 
og godt at se at der også deltog et mandskab fra ungdomsafdelingen. Tak til 
Hans Knudsen som endnu en gang stillede op som Dommer. 
Desværre blev der ingen efterårstur i år, da Karsten Isager ,og Kim og Nick 
Bûnger , som plejer at ligge både til turen, skulle have bådene tidligt op i år. Vi 
håber på at vi næste år igen kan tage på en hyggetur til fremmede kyster.  
Det koster en del penge til materialer og grej at holde bådene sejlklare, så stor 
tak til vores sponsorer: Havnens Fiskeriartikler, P.S.Bådshoppen, Thurø Yacht-  
og Kutterværft. Torben Pedersen skaffede et sponsorat fra Stjerne Stilladser til 4 
nye bådpresenninger. Det har virkeligt hjulpet med større og nye bompresennin-
ger, Tak til Torben for det gode initiativ. Vi kunne snart bruge nogle nye fokke 
til Solingerne, og måske en J 70 eller to, så vi må ud at finde nogle sponsorkro-
ner. 
Vi ser frem til næste sæson med masser af sjove og spændende sejloplevelser i 
Solingerne og 806èren. 
 

Solingudvalgsformand 
Jørgen Holme 
 

Solingudvalgsmøde 

Der er Solingudvalgsmøde mandag.2.3 kl. 19.00 i Havnehuset 
Vi skal have planlagt forårsklargøringen af 806 og Solingerne, samt have fordelt 
bådene til mandagskapsejlads  
Der er også brug for arbejdskraft til istandsættelse af den nye Soling vi lige har 
købt.Hold øje med vores hjemmeside, så du kan se, hvornår vi går i gang i hal-
len på Nordvej på Thurø, med knofedt og gå på mod 
 
Mvh Jørgen Holme  
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Klubaften hos HF Industri & Marine 
torsdag den 19. marts 2015 kl. 19:00 

 
Så bliver der mulighed for at få et grundigt ind-

blik i HF Industri & Marine's produkter. 
 
HF vil fortælle om og demonstrere deres forskellige pro-
dukter til reparation og vedligeholdelse af vores dejlige 
både og materiel.  
 
Se mere på HF's hjemmeside www.hfmarine.dk   
HF byder på en kop kaffe og lidt småkager. 
 
Arrangementet bliver afholdt i HF's lokaler på Gotlandsvej 
6, 5700 Svendborg. 
 
Der er et begrænset antal pladser til dette arrangement, 
så hvis du vil sikre dig en af disse pladser, så tilmeld dig 
hurtigt til Lars Løvschall, tlf 29 66 54 99 eller på mail kas-
seren@thuroesejlklub.dk     
     

Sejlerhilsen Aktivitetsudvalget 
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Hjemmeside nyt. 
 
Her lidt uden for sejlsæsonen er det tid til at justere lidt på hjemmesiden. 

Nyt design på forsiden. 
Se den nye forside ved at skrive thuroesejlklub.dk i adresselinien i din browser.  
(IKKE i Googles søgefelt som mange fejlagtigt gør!) 
Forsiden minder nu lidt om en opslagstavle, hvor små sedler med billeder henvi-
ser til hele historien. 
De nyeste står øverst.  Klik, og du får vist hele historien. 

Nyhedsbreve - klubbens mulighed for at orientere dig. 
Muligheden for at sende nyhedsbreve til klubbens medlemmer er blevet betyde-
ligt forbedret. 
Nyhedsbreve er en af de muligheder klubben har for at orientere dig om aktivite-
ter i klubben. 
For at klubben kan sende dig de seneste nyheder,  skal du være oprettet på hjem-
mesiden med en email-adresse. 
Alle medlemmer er allerede oprettet som brugere på hjemmesiden, men vi ken-
der desværre ikke email-adressen på alle. 
Jeg vil opfordre alle, der endnu ikke har været logget ind på hjemmesiden,  til at 
sende en email med jeres navn og email-adresse til: hjemmesi-
den@thuroesejlklub.dk 
Så vil du modtage en email med en kort vejledning til hvordan du tilpasser ny-
hedsbrevene til dit behov. Du vælger nemlig selv hvilke nyhedsbreve du vil 
modtage. 

Det er DIG der bestemmer hvad hjemmesiden skal indehol-
de. 
Det er vigtigt at hjemmesidens indhold hele tiden bliver opdateret. Det bør du 
være med til! 
Hvis du har en god historie, praktiske oplysninger, noget nyt til kalenderen eller 
nogle billeder til vores galleri, så henvend dig til en af vore  ”web-redaktører”.  
Hvem det er, kan du se under ”BLADET” på hjemmesiden.  

 
Hvis du oplever problemer med hjemmesiden. 
Lad dig ikke irritere over at du af en eller anden grund ikke kan logge ind.  
Send hellere en email til: hjemmesiden@thuroesejlklub.dk 
Hvis du oplever  fejl, eller hvis du har en ide til forbedringer, så send en email til 
hjemmesiden@thuroesejlklub.dk 
 
 Jan Knudsen 

mailto:hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
mailto:hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
mailto:hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
mailto:hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
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Bladudvalgets beretning 2014 
 
Gambøtposten er udkommet 4 gange i 2014 
Biblioteksstyrelsen nedtrapper den økonomiske støtte til portoudgifterne til vores 
blad og tilbyder hjælp til at gøre tidsskrifter og klubblade elektroniske. 
 
Den nye hjemmeside har åbnet mulighed for at fravælge at få bladet tilsendt, det 
har foreløbigt 30 medlemmer gjort. 
 
Det er aftalt med broudvalget, at kodeordet til vores trådløse netværk fremgår af 
en seddel der ligger i de kuverter gæstesejlerne bruger til at betale havnepenge i. 
 
Igen i året der er gået har Lise Andersen tryllet det indkomne materialer til nogle 
pæne blade, assisteret af Inna Krat som bl. a. er korrekturlæser. Lise takker af 
efter mange år i udvalget, men heldigvis har Ingeborg Andersen, der tidligere 
primært har stået for annoncesalg, sagt ja til at hjælpe med at omsætte det ind-
sendte materiale til blade. 
 
Arbejdet vil blive betydeligt nemmere, hvis alle, der sender materiale til bladet, 
sender det i en Word tekst, times new roman, pkt. 11. Man kan i teksten markere 
hvor evt. medsendte billeder skal placeres. 
 
Materialet skal stadigvæk sendes til: bladet@thuroesejlklub.dk 
 
Vi ved ikke om nyhedsbreve vil blive brugt mere fremover, det ser ud til at bl.a. 
Facebook opfylder det meste for de yngre generationer. 
 
Booking systemet til Egely er en succes, det har medført at man kan booke tre år 
frem. 
 
Billede galleriet er for nyligt flyttet, så nogen af billederne kan ses af alle uden at 
man skal logge ind. 
 
Bladudvalget hører meget gerne fra medlemmer, der vil bidrage til yderligere 
udvikling af blad og hjemmeside. 
 
På udvalgets og bestyrelsens vegne siges et stort TAK til Lise Andersen for det 
store arbejde hun har gjort for klubben gennem mange år. 
 
P.u.v 
 
Carl Nielsen           
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Årsberetning for Ungdoms og optimistudvalget 2014 
 

2014 mener jeg vi kan betegne som et succes år i Thurø Sejlklubs Ungdoms- og 
optimistafdeling. 
 
2014 blev et år med rigtig stor tilgang i vores klub på ungdomssiden. Vi har star-
tet rekord mange nye sejlere op. Vores krabbeklub har vi ikke haft rigtigt i gang i 
år, men jeg håber vi får den på skinner igen i 2015. Den er væsentlig i forhold til 
at være fødekanel for nye sejlere. Stor tilgang stiller også store krav til organisa-
tionen omkring ungdomsafdelingen, vi forsøger løbende at tilpasse og rette til. 
Vi har en super forældregruppe som gerne bakker op og hjælper når det er nød-
vendigt.  
 
Der er mange opgaver at løse løbende, grej skal vedligeholdes, der skal indkøbes 
reservedele, der skal være benzin til følgebåde, madordningen skal fungere, der 
skal ryddes op på pladsen, der skal rigges til m.v. Ja jeg kunne blive ved. Tusind 
tak til jer alle. Uden jer gik det ikke. 
 
En stor del af vores juniorsejlere har i løbet af sæsonen sejlet Fevajoller, 
ZOOM8 og 29’er. De har deltaget i mange stævner rundt om i hele landet.  
 
Vores unge mennesker klarer sig faktisk rigtig fornuftigt til de stævner som de 
deltager i. 
 
De ældste af vores ungdomssejlere har i løbet af sæsonen deltaget i mange 
matchrace stævner, og den vej rundt holder de fortsat stor gejst og motivation 
omkring det at sejle.  
Dejligt at klubben har valgt at bakke op omkring det. Der var i år Matchrace 
stævne ved Chr. Minde med deltagelse af vores hold fra TSK, det var en stor 
oplevelse at se. 
 
Der blev indkøbt ekstra optimistjoller i år til at dække behovet, så vi kunne få så 
mange på vandet som muligt. Vi har haft en rigtig stor gruppe af nye optimister i 
år. Det har til tider kunnet virket hektisk når alle er på havnen, men efterhånden 
som sæsonen skred frem, fandt alle ind i systemet og tingene fungerede. Igen 
båret af rigtig mange engagerede forældre som villigt gav en hånd med. 
 
Vi forsøger at skabe et hyggeligt, trygt og rart miljø omkring det at gå til sejlads. 
Vandtilvænning og tryghed omkring det at sejle er det vigtigste for os. Det giver 
pote og børnene kommer igen uge efter uge. 
 
Vi er begunstiget af en engageret og meget dygtig trænerstab. Uden dem var vi 
ikke kommet der til hvor vi er nu. Mange tak for jeres store indsats og arbejde 
med børnene, I formår at gøre det vanvittigt sjovt at gå til sejlads. 
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Nyt fra Dansk Sejlunion - tursejlads 
Kig ind på  http://www.sejlsport.dk – der er meget godt.  

Også for tursejlere! Eller se på tvk. hjemmeside  
 

 
Vi er allerede begyndt at se frem mod 2015 hvor endnu en spændende sæson 
venter os. Mange børn vil også gerne i gang med at sejle næste år og krabbeklub-
ben skal vi have stablet på benene igen, til glæde og gavn for de mindre børn. 
 
Tak for i år - vi glæder os til en ny sæson i 2015. 
 
Mette Christoffersen   

Se lige her: 
 
Helt ubrugt vindinstrument med det 
hele NASA Clipper i kassen der er til 
salg for 2000 kr.  
 
Henvendelse til John Runge 

 
   23624994  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Kapsejlere i Thurø Sejlklub 
 
Sejlunionen har skabt en spændende kapsejladskoncept, hvor det er os som klub, 
som har mulighed for at stille et hold. Der sejles i J70 – 4 mand, storsejl, fok og 
gennaker – planer som en jolle, og kaldes derfor en sportsbåd. 
 
Den sejles af alle aldre, som er aktive i kapsejlads. Den er relativt let at lære at 
sejle, og der afholdes 4 weekendstævner i Sejlunionens både i løbet af 2015. 6-7 
både i hver sejlads på meget korte baner. 
 
Har du har interesse i at høre mere, så send en SMS til Henrik Buchwald på 2069 
3797 med navn og alder. Eller mail buchwaldhb@gmail.com. 
Så vil du i løbet af vinteren blive inviteret til et møde i Thurø Sejlklub, hvor vi 
vil informere yderligere om stort og småt vedrørende denne fantastiske sejlads-
form. 
 

 

mailto:buchwaldhb@gmail.com
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Bowling aften… 
Tirsdag 24. Februar 2015 

Kl. 17.45 
 
Kære venner så er det atter tid til vores årlige 
dyst, ikke på kapsejladsbanerne, men på bowling-
banerne i Bowl In Svendborg. 
 
Vi starter med at dyste, og efterfølgende er der buffet. 

 
Prisen inkl. bowling, sko samt  

efterfølgende buffet:  184, - kr. pr. person.  
Mød talstærkt op og lad os få nogle festlige 
timer i gode venners lag her i vinter mørket.  
 
Hvis nogle af jer er medlem af Ældresagen 
vil der blive reduce-
ret pris. Så husk jeres 
medlemskort   
 

 
Tilmelding til aktivitetsudvalget v. Bent  
senest: 8/2-2015 på telefon 2042 1860 eller 6220 
7160 
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ÅRSBERET.NING 
Onsdag den 08.10.2014, Egely 

Handicapdelingen 
 

Årsmødet startede sædvanen tro med spisning kl. 18.00. 
 
Sæsonen 2014 har vejrmæssig været en af de bedste vi har oplevet med godt sejl-
vejr fra sæsonstart i maj til afslutning 1. oktober, en sølle aflysning på .gr.a.. vej-
ret har der været. 
Vi fik tilgang af 2 nye sejlere, Lars og Jørgen som med lidt og ingen sejlerfaring 
gik på med krum hals 
Det blev til mange flotte  sejldage i solskin hvor både vores både og samlings-
bordet på pladsen blev brugt fuldt ud. 
 
Så var der Breddestævnerne. Det endte med kun et stævne et andet blev aflyst 
grundet for få tilmeldte. 
Men i august blev Sønderborg Yachtklubs stævne gennemført med pæn tilslut-
ning. Thurø Sejlklub deltog med 5 sejlere og en hjælper. 
Det var et godt tilrettelagt stævne der blev gennemført i ret kraftigt blæsevejr. 
I finalen sejlede 2 både om den endelige sejr, begge både var fra Thurø. 
Vi havde en dejlig dag i Sønderborg, udover sejladserne var der flot beværtning 
med morgenmad, frokost og festmiddag efter endt sejlads hvor der også blev ud-
delt flotte præmier. Der var tid til snak og hygge med de øvrige deltagere.  
 
Nu er bådene på land. De står igen i år i hallen hos Thurøbund Yachtværft i vin-
ter, hvor vi  kan klargøre dem til foråret. De skrogformede støtter på bådstativer-
ne er i så elendig stand at de skal fornyes. Det vil Kim Isager gøre noget ved, så 
det er i gode hænder. 
Der er lidt reparationer på bådene som værftet skal lave for os. 
Efter at vi fik et tilbud som mildest talt var overraskende blev der holdt et møde i 
Havnehuset med Jørgen Hæstrup, ny leder af værftet, Jørgen Holme, Soling-
udvalget, Ib Oldrup og undertegnede. 
Efter en god snak kom vi frem til nogle retningslinjer der er acceptable for alle 
parter. 
 
Vi satser på at afholde et breddestævne sidst i juni måned i den nye sæson. I 
2015 er det 25 år siden at DHIF-Svenborg startede handicapsejlads i Thurø Sejl-
klub. 
Der skal lyde en tak til alle vores hjælpere, uden dem ingen handicapsejlads.   
 
Erling Justesen 
Handicap Afdelingen 
Thurø Sejlklub 
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OBS: Vi er flyttet til Kullinggade 29, velkommen i vore nye lokaler 
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Jessens Mole 3 

Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 


