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Jubilæumsår: 
Thurø Sejlklub 75 år 

Handicapafdelingen 25 år 

Nr. 3 juli  august  september 2015 
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TSK.. 25 år med  
handikapafdeling 
 
Hvor er det da bare livsbekræften-
de at se disse billeder og uanset 
ens handikap, er glæden ved at 
sejle det altoverskyggende 
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Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

www.thuroesejlklub.dk 

    
 

   . 
  
     
 

Bestyrelse     

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 42 76 64 12 

Næstformand John Runge Blåbyvej 1 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 23 62 48 84 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 29 66 54 99 

Sekretær/
Sejlerskole 
 

Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 
sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 75 01 
25 23 20 10 

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 25 17 92 22 

Optimister Jesper Henriksen Gyvelbakken 9 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 23 34 70 21 

Aktiviteter Jørgen Holme Bergmannsvej 118 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 76 70 

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

Thurø 62 20 76 70 

Blad Carl Nielsen bladet@thuroesejlklub.dk  20 48 58 75 
 

Juniorer Mette 
Christoffersen 

Rønnebærvænget 80 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 11 

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 
listefoerer@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 62 21 25 60 
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    Hold øje med evt. ændringer på hjemmesiden 

 

August:  7. + 8. Svendborg Classic Regatta 

    15. Øhavet Rundt (TSK) 

    29. Hyæneræs (TSK) 

 

September:  5. + 6. TSK Sydbank Cup 

    26. Sidste mandagssejlads—skippermøde kl. 09.00 

           Præmieuddeling samme dag  

 

Oktober   2. Pigesejlernes årsmøde kl. 19 i Egely 

     7. Handicapudvalgets årsmøde kl. 18 i Egely 

    10. bådoptagning  

    12. Sejlerskoleudvalgsmøde kl. 19 i Egely 

    19. Solingudvalgets årsmøde kl. 19 i Havnehuset 

    24. Reception i Egely (jubilæum) kl. 11-14 

    24. Jubilæumsfest på Thurø Skole kl. 17.30 

    28. Kapsejladsudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

 

November   5. Bladudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

    12. Broudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

    18. Husudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

Næste måneders aktiviteter 

DEADLINE  næste blad  d. 12 september 

Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  
        og få Gambøtposten 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      
 

   Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Carl Nielsen  
tlf. 20 48 58 75. Indlæg til Gambøtposten sendes til:  

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

 

 

  
  
 

 
 
 

 
TSK STANDERHEJSNING  
19. april 2015 og samtidig  

75 års jubilæumsåret. 
 
 

 
Velkommen til vor årlige standerhejsning 2015. 
Det glæder mig at så mange er mødt op her ved indgangen til jubilæumsåret. 
Vi starter sæsonen, der forhåbentlig byder på mange gode oplevelser på vandet. 
Opstarten til sæsonen har været en mildere vinter og forårs vejr så der har været 
god mulighed for at klargøre bådene store som små, enten det er foregået her på 
pladsen eller andet steds. 
 
Havnearealet er nu næsten ryddet for master, så ungdommen har kunnet tage de-
res areal i brug. Heftig aktivitet både sidste uge og denne lørdag har giver god 
grobund for sommerens aktiviteter. 
 
Jeg kan her nævne hvad der sker: 
Vi har her inden stander hejsning holdt et mindre arrangement for de nye klub-
medlemmer fra 2014, og ønsket dem velkommen i vor klub, tag godt imod dem, 
så de bliver hængende de 50 år eller for nogle de næste 75 år. 
 
Pigeafdelingen forventer stadig et være et stort antal til sommerens sejladser med 
over 60 medlemmer. 
 
Soling/Kapsejlads vil stadig have de årlige sejladser med soling sejlads, mand-
dagssejlads og Øhavet Rundt. 
 
Vi har stadig en stor del medlemmer i klubben der stadig vil udvikle sig med kap-
sejlads og derfor har vi 2 hold sejlere der vil deltage i Dansk Sejlunions klubliga-
sejlads. TSK deltager i det vi kan kalde 2. division. Vi ønsker begge hold gode 
konkurrencesejladser. 
 
Ungdoms afdelingen med både optimist og andre jolletyper vil fortsat have stor 
deltagelse i 2015, også her ønsker vi de unge en god sejlsæson, husk det gælder 
ikke om at vinde men om lysten til at deltage. 
 
Handicap afdelingen har i år 25 års jubilæum og her arrangeres stævne i week 
enden, lørdag den 20. juni.  Tillykke til afdelingen. 
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Vor havne anlæg er malet og klar til sæsonen, men glæden ved at få slået pæle på 
den østlige bro i stedet for bøjer, må lade vente på sig indtil vi har fået den ende-
lige godkendelse, som jfr. Miljøministeriet kan vare op til et år. Der er ikke flere 
klager til sagen, men der er lang behandlingstid. 
 
Klubbens kommunikations middel her i det moderne samfund er vor hjemmeside, 
hvor du kan gå ind og læse hvad der sker i udvalgene. 
Gambøtposten tager artikler og informationer med de 4 gange det udkommer, 
men ikke alt hvad der sker. 
 
Husudvalget har sørget for at vi efter standerhejsningen får lidt til ganen, så bliv 
og tag denne del med. 
 
Som jeg startede indledningen med har vi 75 års fødselsdag den 26. oktober og 
det vil blive markeret på dagen og et festarrangement lørdag den 24. oktober. Og-
så her kommer der information i løbet af året på klubbens hjemmeside. 
 
For at markere jubilæumsåret, vil der efter standerhejsningen blive udleveret 
standere til bådejerne, sæt det straks op og vær med til at markere året 2015. 
En del af standerhejsningen er samtidig starten på sæsonen og evt. modtagelse af 
nye både, mest til ungdommen. 
Jeg kan ikke få øje på nye forskellige joller, så måske har du glemt at komme 
med et bidrag eller give en ny båd, men du kan nå det endnu, kassereren er til 
stede. 
 
Et udvalg har arbejdet på at skaffe midler til indkøb af nye både, og her er hvad 
vi kan fortælle for året 2015 indtil nu. 
Sejlads Svendborg Classic hvor en del medlemmer hjælper til i forbindelse med 
afholdelse af stævnet, har overskuddet betydet at der tilfalder kr. 5.000,- til ung-
dommen. 
 
Men her er endnu en gave fra Mærsk fonden, til en ny båd J 70, gå ind på Dansk 
Sejlunion- læs under Kapsejlads – Klubligasejlads for yderligere informationer. 
Beløbet og gaven bliver en kærkommen udfordring for klubbens medlemmer og 
ikke mindst bestyrelsen for forvaltningen af det store beløb vi modtager på kr. 
375.000,-. 
 
Tillykke endnu engang til sponsorudvalget som fik ansøgningen i hus, det giver 
gode muligheder for tiltrækning af nye sejlere til klubben. 
Vi vil gerne operere med 2 både, så stor udfordring for hos alle i klubben på at 
det kan lykkes. 
Og med dette givende budskab lad hos hejse 75 års standeren, og udråbe et hurra 
for TSK. 
 
TSK længe leve HURRA, HURRA HURRA, og suset fra Thurøbund-
herefter servering ved Marens løb.    Se billede side 30 
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Seniorholdet forsommer 2015 
 
I løbet af foråret og indtil nu er der arbejdet i området i og omkring Egely og 
Havnehuset bl.a. med følgende: 

 
Malet træværk på terrasse ved Egely og 

træværk omkring havnehuset 
Flyttet borde/bænke på plads efter vinteren 

Grill klargjort 
Ryddet på pladsen omkring havnehus og Marens løb 

Ordnet skrænter, opsat hegn og skilte for at stoppe færdsel på uautoriserede stier 
Vasket solceller, fejet tag 

Ukrudts bekæmpning 
Beskåret buske og træer ved trapper og ved divanerne, så der bliver udsigt igen 

Fremstillet og opsat højbed til krydderurter 
Vendt dør i nyt køleskab i værkstedet 
Fastgjort ny saks med wire i køkkenet 

Diverse vinduer malet 
 
Blot for at nævne nogle af de væsentlige ting der er arbejdet med over 6 onsdage 
fra marts til juni i år. Godt arbejde, intet er gjort halvt, og det er gjort med godt 
humør. Undervejs er verdenssituationen også blevet klaret. Og der blev da også 
tid til en kop kaffe og et stk kringle når vi kunne blive bænket inde i havnehuset 
eller ude når vejret har tilladt det. 
 
Vi mødtes så onsdag den 17/6 til en velfortjent sommerfrokost og holder så som-
merferie. 
 
Torsdag den 13/8 om formiddagen skal der opstilles telt til Øhavet Rundt – her 
kunne det være dejligt om nogle ville give en hånd med. Ligeså når teltet igen 
skal tages ned. 

 
Datoer for sensommer er drøf-
tet den 17/6. 
 

 
 

Vel mødt og tak for et 
rigtigt godt samarbejde 
 
    
    
   Inna Krat 
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Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16,  5883 Oure,  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

 

       
 
 
 
 
 
 

Support energi 
 
Vi har indgået en super aftale med Sydfyns elforsyning om at de støtter 
klubben (ungdomsafdelingen) med 2 øre/kWh el og 10 øre/m3 naturgas 
som bliver brugt af vores medlemmer. 
Det fordrer dog at du tilmelder dig Support Energi. 
 
Mange i klubben har allerede tilmeldt sig Support Energi. Du bør også 
komme med på vognen. Udfyld en blanket til tilmelding. De ligger i klub-
huset der hvor man betaler havnepenge. Put blanketten i kassen til havne-
penge. 
 
Du kan også tilmelde dig via Sydfyns elforsyning WWW.SEF.DK 
 
Det koster ikke noget at være tilmeldt Support Energi. 
 
Tak for hjælpen.             Hilsen optimist- og ungdomsafdelingen 

http://www.sef.dk/
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Ny Soling i Sejlklubben 
 
Som der nok er nogen der har lagt mærke til ligger der nu 5 Solinger på rad 
og række ved broen. Vi købte en brugt Soling i efteråret og har brugt vinte-
ren og foråret til at få den sat i stand og gjort sejlklar. Det har været et lidt 
større arbejde, end vi lige havde forstillet os, og der mangler stadig lidt 
småting. Der er gjort et stort stykke arbejde af nogle af medlemmerne i 
Solin afdelingen, og især har Hans Knudsen lagt et stort stykke arbejde 
med at få klargjort båden.  
 
Båden er nu taget i brug af Pigesejlerne, Fleetsejlere , Mandagskapsejlere 
og vil forhåbentlig blive brugt flittigt gennem sejlsæsonen af Sejlklubbens 
medlemmer. Bjerne Sørensen har sørget for at få skrabet nogle penge sam-
men gennem et sponsorarrangement, så båden er for størstedelen finansie-
ret gennem dette arrangement.  
 
Vi er lige startet op med åbent hus i Fleetafdelingen, den første torsdag i 
hver måned. Vi håber det kan få flere til at komme og prøve hvor sjovt og 
spændende det er at sejle i et felt af ens både, og på den måde, få flere til at 
sejle kapsejlads i Solingerne om torsdagen. Næste åbent hus er den første 
torsdag i september måned. 
 
God sommervind 
 

Jørgen Holme 

 

 



10 Thurø Sejlklub 10 

Thurø Bageri 
Struwestræde 3 og Brogade 29  

 
Tlf. 62 20 50 43 

 

Din lokale håndværksbager 

Spar tid og penge gør som 
350.000 af vores kunder 

 
I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo, 
overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen 
til 2 nat. Gå ind på www.nordea.dk, eller kom ind til os og hør mere. 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg  tlf. 62215221 
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KDY tilbyder Thurø Sejlklubs medlemmer mulighed for: 

 
FLOTILLE SEJLADS i KROATIEN 2015. 

27 OKT - 3 NOV. 
40´Bavaria sejlbåd fra Marina i Trogir 

Pris pr. person 4.200,- Inkl. Transfer Spilt Airport tur retur  
+  1. aften velkomstmiddag. 

 
Kontakt: Flotilleleder Keld Hummer Tel. 4055 0562 email:keldhummer@mail.dk 

 
 

http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2015/06/IMAG0823.jpg
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Handicapsejlads i Thurø Sejlklub i 25 år. 
 
For godt 25 år siden havde Støtteforeningen for Handicap Idrætsforeningen for 
Svendborg og Omegn overskydende penge i kassen. Tanken om sejlads for han-
dicappede opstod. 
Man fik kontakt til Bo Jerk, bosiddende på Thurø og medlem af Thurø Sejlklub. 
Bo Jerk var tændt for sagen og der blev indgået aftale med Thurø Sejlklub om at 
handicapsejlads kunne foregå herfra. 
 
Der blev gjort plads til en Mini 12 meter båd, som Støtteforeningen for DHIF – 
Svendborg havde indkøbt, ved det netop nedlagte slæbested ved siden af maste-
kranen hvor der også blev anlagt en broplads til båden. 
 
Således med forudsætningerne på plads startede der i 1990 sejlads for handicap-
pede i Thurø Sejlklub. 
 
Bo Jerk ledede med stor engagement sammen med Poul Rasmusen og frivillige 
hjælpere fra Støtteforeningen, handicapsejladsen  og medvirkede bl.a til at klub-
ben fik en personkran lavet af eleverne på Teknisk Skole i Svendborg. 
Bo Jerk døde desværre kort efter at der var kommet gang i handicap sejladsen. 
Poul Rasmussen kørte sejladsen videre i en årrække og der kom efterhånden flere 
sejlere. 
 
Behovet for en båd mere var stort. 
 
Endnu en Mini 12 meter båd blev anskaffet. Den blev sponsoreret af Statoil, Ør-
kildsgade i Svendborg. For at lette adgangen til bådene blev en pontonbro ind-
købt og anbragt ind mod optimisthavnen. 
 
Handicapsejlerne havde fået deres selvstændige udvalg i bestyrelsen. 
Da Thurø Sejlklub skulle have nyt havnehus blev handicap udvalget repræsente-
ret i byggeudvalget og i dag står der  et handicap venligt havnehus på pladsen til 
rådighed for alle klubmedlemmer. 
Behovet for en båd mere opstod, men også et behov en lempeligere måde at sejle 
på. 
 
En videreudviklet Mini 12 meter (der er en enmandsbåd) en Olsen Twin med 
plads til 2 personer og indrettet så båden kan styres fra begge pladser var kommet 
på markedet et par år tidligere. Det ville være en ønskebåd. 
 
1998 var udnævnt til handikapår, det var i Nyrup regeringstid, her kunne Handi-
capidrætsforeninger søge Kulturministeriet om redskaber der kunne fremme han-
dicappedes muligheder for at dyrke idræt. 
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DHIF- Svendborg og Thurø Sejlklub ansøgte kulturministeriet om en Olsen 
Twin båd til Klubben. Den fik vi og båden blev opkaldt efter daværende kultur-
minister Elsebeth Gerner Nielsen. 
 
Senere fik vi en Olsen Twin mere, stillet til rådighed af Dansk Sejlunion for 
klubber med handicapsejlads.  
 
I forbindelse med fornyelse Thurø Sejlklubs broer fik Handicap Afdelingen mu-
lighed for at indrette et nyt og mere handicap venligt broanlæg med 2 personlifte 
og forbedret adgangsmulighed til hus, plads og broer. Det blev gjort muligt med 
en donation fra Ludvig Og Sara Elsas Fond.  

 
I 25 året for handicap sejlads i klubben fremstår Handi-
cap Afdelingen med rigtigt gode forhold til handicap 
sejlads socialt som sejlads mæssigt. 
Afdelingen nyder opbakning fra mange sider, bl.a. har 
vi i de senere år fået vores både vinteropbevaret hos 
Thurøbund Yachtværft, hvor vi også kan være og 
klargøre bådene til sæsonstart , uden den støtte og hjælp 
fra frivillige hjælpere gennem årerne både i-og uden for 
klubregi var det aldrig gået i alle de år. 
Så vi håber at endnu flere vil få øjnene op for de gode 
muligheder der er for sejlads for handicappede i Thurø 
Sejlklub. 

 
 
Erling Justesen 
Handicapafdelingen 
 

Super sejt 

At sejle er at leve 

 

 



14 Thurø Sejlklub 

 

Optimist og ungdomsafdelingen  
 
Status er her hvor vi nærmer os sommerferien, at vi er tæt på at have 50 
sejlende børn og unge i vores afdeling. Det er vi meget glade og taknem-
melige for. For 5 år siden var vi 8 - 10 børn 
 
Det er bemærket at vi fylder meget på havnen særligt om torsdagen hvor 
vi incl. forældre er ca. 70 - 80 voksne og børn igennem systemet.  
 
Det sviner og roder, men vi gør os meget umage for at rydde pænt op efter 
os. Det kan dog ikke gå helt ubemærket hen når vores dejlige faciliteter er 
i brug på den måde. Skønt vi har grej og faciliteter til at skabe nye sejlere. 
 
En sejlklub er en sjov størrelse. Vi har mange forskellig artede interesser i 
klubben. Nogen har deres båd liggende ved broerne og nyder at komme 
og drikke en stille kop kaffe. Nogen kommer fordi de synes kapsejlads er 
det sjoveste, det er dejligt at komme på vandet og få tømt hovedet efter en 
travl dag på arbejde. 
 
Pigerne kommer for sejloplevelsen og det sociale sammenhold. 
 
Børn og unge mennesker kommer fordi de synes sejlads er fedt, de vil 
også gerne opnå glæden ved at komme på vandet. Nogle af dem vil gerne 
sejle kapsejlads og udvikle sig rent sportsligt. Sejlads er en sport for unge 
mennesker på lige fod med ridning, håndbold og fodbold. 
 
Det er vigtigt at holde fast i at vi også er en sportsklub på lige fod med en 
håndboldklub eller en fodboldklub. Vi er også et fritidstilbud til børn og 
unge mennesker. 
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I en håndboldklub 
kommer alle for at spil-
le håndbold. I en sejl-
klub er indgangsviklen 
meget forskellig for de 
forskellige brugere af 
klubben. Vi har ikke 
alle samme formål med 
at komme i sportsklub-
ben. 
 
 
Der skal være plads til 
alle. Det kan ikke und-
gåes at vi vil blive ud-
fordret på kryds og 
tværs ind imellem.  
Vores tilgang er forskellig og dermed også vores holdninger til hvordan 
klubben skal bruges.  
 
Billedet er Valdemar Juul og Aksel Ibsen der løb med en 1 . og 2. plads 

ved et Stævne i SSS. Sådan drenge  - flot sejlet. 
 
    
   Mette Christoffersen formand for ungdomsafdelingen 

 
 

Søløver og  
delfiner fra TSK 
 
Fra et stævne i  
Middelfart med små 
optimister ude for 
første gang. 
 
Ser rigtig godt ud  
 
 
Foto: 
Gert Hjuler 
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I år var der tilmeldt 17 både til den fælles Pinsetur. I alt var der 40 voksne og 5 
børn med. 
 
Vi skulle afhente program og 
betale for turen torsdag den 21. 
maj. Alle afhentede deres pro-
gram med diverse opgaver inden 
for den foreskrevne tidsramme 
undtagen 1 båd. Straffen for ikke 
at afhente program og betale del-
tagergebyr til tiden kom så sene-
re på turen.   

 
Fredag var der fri afsej-
ling til Fjellebroen, hvor 
grillen ville være tændt 
af pinsetursudvalget kl. 
18:00. Nogle startede 
tidligt. Andre lidt senere. 
Vi i Flora kom først af 
sted kl. 16:00 idet vi 
skulle have både datter, 
svigersøn og 2 børne-
børn med. 
 
 

Da vi var fremme kl. 18:06, stod grillene klare, og der var samlet borde og bæn-
ke, så alle kunne sidde godt og spise 
den medbragte aftensmad. 
 
Lørdag morgen kl. 09:15 var der 
morgenandagt med morgensang og 
lidt altervin.  
 
Derefter afsejling mod Søby. Under-
vejs skulle der løses forskellige op-
gaver.  
 
 Afrikansk bold  
 ud af plastikposer  
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Blandt andet skulle vi lave en Afrikansk bold ud af plastikposer og noget snor. 
Der var lavet forskellige designer-bolde, men det blev Runa, der vandt efter en 
hård og uretfærdig bedømmelse.  
 
Der var også lavet opgaver til børnene, men da alle 
børneopgaverne var løst korrekt, blev der trukket lod 
om præmien, som var en fodbold.  
Det blev Emil fra Li-Ann, som vandt bolden. 
 
Om aftenen var der festmiddag, og den blev holdt i 
Klubhuset. Vi kunne lige være i huset, så det var godt, 
at der ikke var flere tilmeldt. Der blev serveret en 3 
retters menu bestående af Røget ørredfilet, Skinke-
mignon og Vanilje-panna cotta. 
 

Efter middagen var der 
et stort lotteri med man-
ge flotte gaver, og hvor 
Pinseudvalget vandt de 
fleste præmier.  
Hovedpræmien var det 
meget flotte maleri, der 
stammer fra Margit og 
Jens Eriks tidligere båd, 
og som betyder at den, 
der får billedet, har ret-
ten til at bestemme, hvor 
Pinseturen skal gå hen til 
næste år, og som også  
 

skal skrive referat fra dette års Pinsetur.  
 
 
Det blev så Flora, der var så ”heldig” 
at vinde hovedpræmien.  
 
 
Og de har lovet os en helt anderledes 
pinsetur næste år. 
 
Er det mon til Ålandsøerne? 
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BladudvalgetsSøndag morgen kl. 09:00 var der igen morgenandagt med morgensang og lidt 
altervin. 
Derefter var der afgang med Antabussen til Søbygaard. Her ankom vi efter ca. 6 
minutters kørsel. Der var arrangeret en guided rundvisning, hvilket bestod i en 
fortælling om stedet, og så kunne vi selv gå rundt og se på Slottet og de tilhøren-
de bygninger med diverse udstillinger.  
 

Vel hjemme igen på havnen blev vi udsat 
for en aldeles fortræffelig frokost med 

både øl og brændevin. 
Om eftermiddagen havde vi fri, og 
kunne gøre hvad vi ville. Nogle 
sov og andre gik tur. 
 
Søndag aften blev grillene tændt, og vi spiste vores medbragte mad. Vi sad 
udenfor, idet Vor Herre havde hørt vores velsignede morgensang og derfor havde 
velsignet os med dejligt vejr. 
Nogle gik tidligt ned i bådene, og andre så trætte ud dagen efter. 
 
Mandag morgen kl. 10:00 var der igen morgenandagt med morgensang og lidt 
altervin.  
Derefter fri afsejling hjem, eller hvor man nu ville hen. Vejret startede med regn, 
men det blev hurtigt til solskin og en dejlig tur hjem. 

 
 
Vi vil gerne hermed takke 
Pinsetursudvalget 2015 for 
en rigtig god og veltilrette-
lagt tur. 
Tak til: Nimo (Dorthe & 
Mogens), Newsky (Conni & 
Bjarne) og Vega (Lone & 
Jan) 
    
     
 

        Sejlerhilsen fra Flora 
 



19 Thurø Sejlklub 

HandicapSejlads 2015 
 

Efter en lidt kølig og blæsende optakt gennem hele maj måned, er vi nu her først i 
juni  for alvor kommet i gang med sejladsen. På vel nok årets 1. sommerdag var 
alle bådene i vandet, og med sol og vind perfekt afpasset, havde vi en skøn dag på 
vandet og med kaffen rundt bordet på pladsen. 
 
Bådene har igen overvintret  hos Thurøbund Yachtværft, hvor de er har fået en 
overhaling og fået udbedret diverse fejl og mangler. 
En lørdag i april var vi samlet, hjælpere og sejlere på værftet, hvor bådene fik den 
store tur med klargøring, afrensning polering og bundsmøring. Bådene stod sam-
let og med gensidig opmuntring, pisk og gulerod fik vi gjort bådene færdige sam-
me dag. 
 
Nu har vi 4 nydelige sejlklare både liggende ved broen. 
 
Vores Mini-12 meter vartegn, der har stået i stativ på pladsen gennem flere sæso-
ner er afhændet. Det pynter. 
 
Så har vi fået en fin ny ”skibskiste”på pontonbroen, til opbevaring bompresninger 
og andet udstyr når vi sejler. ”Skibskisten” er doneret af Thurø Tømrer& Sned-
ker v. Morten Petersen. Den får vi meget glæde af. 
 
Den 20. juni afholder vi breddestævne for Handicapsejlads. Stævnet var på vip-
pen med manglende tilmeldinger. 
Med det lykkedes til sidst. Så nu glæder vi os til at se glade handicapsejlere på 
vandet og pladsen. 
 
Sejladserne afvikles i 3 stk Olsen Twinbåde. Den 3. Twin er udlånt og leveret fra 
Sønderborg Yacht Club. Se programmet på hjemmesiden. 
Nu håber vi bare på godt sejlervejr til stævnet og resten af sæsonen. 

 
Handikapudvalget siger tak til alle hjælperne ved breddestævnet 2015, uden disse 
hjælpere kan man ikke afholde et sådant arrangement. 
 
 
 
 
Handicapafdelingen 
Erling Justesen 
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Pigesejlerne har ikke fået den bedste start på sæson 2015, da den kolde-

ste maj i 22 år også har vist sig at være meget blæsende… så blæsende, at vi har 
måttet aflyse halvdelen af sejladserne indtil nu.  Vi er ellers 68 sejlere og 2 dom-
mere, som hver onsdag glæder os til at komme ud på vandet i de 15 både, vi har 
til rådighed.  

 
 
 
 
 

Tunge tordenskyer trækker op 
med regnbyger og hård vind – 

onsdag den 6. maj kl. 1830 
 
 
 
 

 

Solingpigerne har den glæde i år, at klubben nu har fem både, og der er nu 

17 seje piger, som dyster i ens både, og det giver en særlig gejst og glæde. De er 
meget tændte, og de går til stålet og vil naturligvis først over mållinjen. Så vi har 
allerede i år haft et par situationer, hvor der har været nedlagt protest og sat et 
rødt flag ved mærkerundinger. 

 
”Tavlen” er det nye tiltag 

hos Pigesejlerne i år. Tavlen 
bliver taget frem, når vi er 
kommet ind efter sejladserne 
og gerne vil dele oplevelser 
med hinanden. Mens vi spiser 
vores mad og hygger på grill-
pladsen eller i oppe i Egely, 
så er der en båd, som er tavle-
ansvarlig og skal finde noget 
at tale om. Og indtil videre 
har det ikke været et problem 
at finde på noget.  
 Solingen længst til højre,  

kom ikke med rundt om mærket og protesterede 
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Den ene gang, var der en heftig diskussion om retten til vejen ved mærkerun-
dinger, og adskillige sejlere var ved tavlen for at tegne situationen og tage del i 
diskussionen. 
 
Alle ved vist, at kapsejladsreglerne er svære at overskue og huske, og rig-

tig mange kapsejlere får dem vist aldrig lært ordentligt – selvom mange mener, 
de kender dem! Så nu vil vi udfordre Gambøtpostens læsere med følgende situ-
ation, så vi alle kan lære noget af den. 
 

Situationen er, at seks både kommer hen til et mærke (i dette tilfælde 

øst-kompasbøjen ved Middelgrund), og skal styrbord rundt om mærket (på vej 
mod Valdemarsslot). Alle både er på styrbord halse. Der er overlap, da de kom-
mer ind i zonen, men den inderste båd (en soling) har ikke plads nok til at run-
de mærket, så de prajer båden til bagbord for dem for at få plads ved mærket. 
De andre både når dog ikke at flytte sig i tide, måske fordi de kan ikke rigtig 
kan få plads til det eller ikke har opdaget, at der er et problem. Så den inderst 
Soling må dreje styrbord rundt for ikke at ramme mærket, og de tager en 360 
graders runde for at komme tilbage og rundt om mærket. De sætter straks det 
røde protestflag.  

 

Naturligvis har bådene oplevet det lidt forskelligt, og det blev ikke tegnet 

helt ens af alle, da de jo har set det fra deres eget perspektiv og ikke nødvendig-
vis haft fokus på situationen på samme måde. 

 

Spørgsmålene er nu: Har Solingen længst til højre retten til vejen? 

Skal nogen af bådene diskvalificeres? Hvilken båd (eller både) skal i så fald 
diskvalificeres? Eller skal der gives en anden straf, hvis nogen altså skal straf-
fes? Kan man protestere mod mere end en båd? Skulle flere både have proteste-
ret? Er der oplysninger som mangler for, at man kan beslutte noget? 
 

Hvis du kan løse dette regelproblem, så er du velkommen til 

at sende dit forslag til Pigesejlerne. I næste nummer af Gambøtposten vil vi 
komme med forslag til løsning og se, om vi kan komme med en afgørelse på 
protesten. 

 
 
 Mange sejlerhilsener Mette Hundahl 
 Formand for pigesejlerudvalget 
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Jubilæums nyt 

 
 

Lige en sommeropdatering  
og  status på jubilæumsfesten. 

 
 

Der er nedsat 3 grupper til at tage sig af de forskellige ting i forbindelse med 
Thurø Sejlklubs Festarrangement d. 24/10-2015 på Thurø Skole. 
 

Madgruppen 
Opstillingsgruppe 

Dekorationsgruppe 
 
Hvis du endnu ikke har meldt dig til en af grupperne, men gerne vil hjælpe, så 
sig endelig til. Alle hænder kan bruges.   Kontakt til 
Ingeborg 
 
Madgruppen har besluttet at vi skal have en super-
lækker buffet fra  Kromann & Bernard i Vester 
Skerninge. En lokal leverandør, som varmt kan an-
befales af personer, der har været med ved andre 
arrangementer. 
 
Jesper Henriksen har lovet at servicere af alle fest-
deltagerne med hjælp fra Juniorudvalget samt elever 
fra Oure Idrætsskole. Super Jesper. 
 
Vores orkester Rolling Bones består udelukkende af  læger der opererer arme, 
ben og skuldre samt en anæsti sygeplejerske som forsanger. De spillede også til 
pigernes 25 år jubilæum i 2008. 
 
Tilmelding: https://www.dtilmeld.dk/Event/?EventID=1669 

https://www.dtilmeld.dk/Event/?EventID=1669
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Hold jer væk 
 

Her bestemmer jeg 
 
En måge har taget en af vore gamle pæle til 
rede for sine unger. Det er næsten umuligt at 
komme ind og ud af sin plads for Brasen, må-
gen skælder ud, så det er næsten ikke til at få 
ørenlyd.   Kan lige høre Erland svare igen. 
 
Foto:  
Kirsten Knudsen 

______________________________________________________________

Fra en super dejlig torsdag aften i Gambøt 
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Velkommen til nye medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 

Malthe Serup Gjerke 
Lars Halberg 

Ole René Rasmussen 
Lene Lehmkuhl 

Jesper Fløe Nielsen 
Line Willemoes Nielsen 
Augustinus Fløe Nielsen 

Katinka Willemoes Nielsen 
Karl Johan Fløe Nielsen 

Alvilda Willemoes Nielsen 
Hanne Teglhøj 
Morten Lohse 
Mai Risager 

Jens Nørgaard Lauridsen 
Gertrud Nørgaard Lauridsen 

Anna My Nørgaard Lauridsen 
Liv Nørgaard Lauridsen 

Esther Nørgaard Lauridsen 
Jeppe Sebastian Lethansen 

 

Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din 
plads for overnatning andetsteds. Det er kun de pladser vi 
har til vore gæstesejlere. 
 
Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af 
fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen 
mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim. 
Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgs-
formanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til dem der meget 
gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er tomme pladser. 
Den opdaterede venteliste kan ses på hjemmesiden under menu havn. 
Lige nu er det ikke afgjort hvornår der bliver slået pæle, da der er kommet en 
indsigelse, som skal behandles i Miljøministeriet først. 

_____________________________________________________________ 
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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  
 

Vore lokale kontakter i Svendborg: 
 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

Mikkel Synnestvedt  21724333 
Bjarne Huusfeldt    40309717  

Takt og Tone omkring Solinger 

 

Vi forsøger løbende at holde vores 5 

solinger sejlklar. Vi forsøger også at 

holde bådene så ensartet som muligt, 

således at der ikke er den helt store 

forskel på bådene. 

 

– Efterlad altid båden i ryddelig 

stand, forsvarligt fortøjet og med pre-

senning på, så den ikke fyldes med 

regnvand. 

 

– Våde spilere hænges op bag klub-

huset. Hvis der hænger tørre sejl og 

fylder op, så læg dem ind i klubhuset. 

 

– Forsøg at udbedre skader, som du/I 

har lavet. 
 
– Kontakt ALTID vores Soling repa-
ratører (se Kontaktpersoner) med det 
samme, hvis du har lavet en skade, 
eller hvis du konstaterer en skade. 
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 Bådoptagning:  
 
Er i år lørdag den 10. 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: 
Øverste hylde i masteskur er klar til master fredag den 2. okto-
ber. Resten af hylderne er klar søndag den 4. oktober. Det er 
ikke så meget tid, men dette for at de unge kan sejle hele sep-
tember og de har klubmesterskab lørdag den 3. oktober. Vær 
fleksibel og dem der vil have masten af tidligere må lægge den 
langs parkeringsrøret ind til der bliver ledigt. 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 16. april 2016 
 
 
Vi har endnu ikke noget nyt om pælesagen ved østbroen. Den 
ligger i Miljøministeriet  
 
 
 
Broudvalget 
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________________________________________________________________ 

Her har vi så vore to æresmedlemmer i færd med at hejse   
den nye jubilæumstander.  
Godt gået i to. 

Bestyrelsen  

og redaktionen på Gambøtposten  

 

ønsker alle medlemmer i 

Thurø Sejlklub en rigtig 

god sommer. 
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Jessens Mole 3 

Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 


