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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 

 

Oktober   2. Pigesejlernes årsmøde kl. 19 i Egely 

     7. Handicapudvalgets årsmøde kl. 18 i Egely 

    10. bådoptagning  kl. 08.00 - ?? 

    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 

    27.  Ungdomsudvalgenes årsmøde kl. 18.00 i Egely 

    28. Kapsejladsudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

 

November   5. Bladudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

    11. Åbent hus i Egely 15.30 - 17.30 

    12. Broudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

    18. Husudvalgets årsmøde kl. 19 i Egely 

 

December  16. Åbent hus i Egely 15.30 - 17.30 
         

       God jul og godt nytår 

Næste måneders aktiviteter 

DEADLINE  næste blad  d. 30 december 

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    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Nu tager Thurø Sejlklub fat på årets sidste måneder, hvor vi går i 

dvale, men forinden har vi en travl periode ikke mindst i anledning af, 

at klubben fylder 75 år. 

Det har været en flot udvikling fra klubbens start i 1940 hvor etableringen af en sejlklub 

trods en krigstid alligevel kunne starte. Lysten til at kunne sejle, var stærkere end den 

skygge, som krigen skabte. 

På hele klubbens vegne vil jeg også anmode dig/jer til at feste på den gode udvikling i 

klubben som mange mennesker gennem årene har skabt.  Du har gennem din deltagelse 

været med i udviklingen, så lad os hæve glasset til et brag af en fest 

 

Lørdag den 24. oktober kl. 17,30. 
 

Jeg glæder mig til at se jer alle denne aften, jeg ved at det nedsatte udvalg arbejder på 

højtryk for at gøre denne aften til noget særligt. 

Gå på hjemmesiden og læs nærmere, her findes også oplysninger omkring tilmelding. 

Her i årets sidste kvartal er der i udvalgsbestyrelserne mageskifte på årsmøderne.   På 

årsmøderne vælges udvalgsbestyrelserne for det kommende år, du er ikke tvunget til at 

skulle vælges, så mød frem og kom med ideer til fortsat aktiviteter i TSK klubregi. I bla-

det fremgår det hvornår de enkelte udvalg holder årsmødet.  

Ud over valg af udvalgsformænd er der også valg i 2016 til bestyrelsesposterne formand 

og sekretær. Har du lyst til en af disse opgaver, kontakt mig. 

Hvad rører sig ellers i afdelingerne. 

Bestyrelsen arbejder på den fremtidige udvikling i klubben og særligt de fremtidige visio-

ner for TSK, set i lyset af at vi i TSK har haft et særdeles godt år med midler til indkøb af 

en J-70 båd, til brug for alle i klubben, samt fra Svendborg Kommunes Initiativfond, fået 

midler til indkøb af 2 nye følgebåde til benyttelse i alle udvalg. 

Vi vil gerne have 2 stk. J-70 både, det giver god træning og er meget lærerig for klubbens 

kapsejlads interesserede medlemmer.  Der er taget initiativ med ansøgninger til fonde for 

at vi kan skaffe midler til endnu en båd, men det er endnu ikke lykkedes at komme i mål. 

Ved anskaffelse af nye både skal der ses på nedbringelse af Solingerne. 

Dette er årets sidste blad. Vi kan nu se at der er mange medlemmer som får bladet sendt 

som mail i stedet for at modtage bladet fysisk, fortsætter denne tendens er det fysiske 

blad på retur, vi modtager ikke mere tilskud til Gambøtposten. 

Starten på klubben var oprindelig den 26. oktober 1940, men vi har i bestyrelses valg at 

holde reception samme dag som vor festaften, kom og vær med til at fejre klubben 

 

Reception lørdag den 24. oktober 2015 fra kl. 11,00 til kl. 

14,00 - bestyrelsen glæder sig til at se dig. 
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Sejlerskole   
             

Sejlerskolen har haft en fin sæson med deltagelse af 16 elever og involvering af 7 instruk-

tører i undervisningen. 

Undervisningen er fundet sted i klubbens solinger og klubbens 806èr, samt Kim Isagers 

spækhugger, Flemming Nielsens Elan 37 og Ulla og Carstens Grinde. 

Sæsonen startede tirsdag den 5. maj med lektion nr. 1 og sluttede tirsdag den 15. septem-

ber med lektion nr. 13. 

I perioden 7. januar til 25. marts deltog 5 personer fra sejlerskolen i den teoretiske under-

visning til duelighedsprøven i AOF regi under kyndig ledelse af Kim Bünger. Den 26. 

marts blev der holdt eksamen og alle de 5 deltagere bestod. 

Søndag den 16. august deltog en del af sejlerskolens elever og instruktører i en heldagstur 

til Dageløkke. Dagen startede med morgenmad i bådehuset, hvorefter bådene blev rigget 

til til turen. Der blev sejlet i Svendborg Senior, Spækhugger, 806 og Grinde. Ved mid-

dagstid nåede armadaen frem til Dageløkke, hvor de medbragte madpakker blev spist. Da 

vejret var dejligt og solrigt, blev det også til en gåtur rundt i landskabet, inden turen tilba-

ge til Thurø blev påbegyndt. Sidst på eftermiddagen ankom de stolte sejlere til Thurø 

Sejlklub en dejlig oplevelse rigere. 

Hele august og september har der været trænet intenst med mand over bor manøvre, da 8 

sejlerskoledeltagere i forbindelse med erhvervelse af duelighedsbevis, skal aflægge prøve 

i praktisk sejlads i sejlbåd. Den 22. september går det løs. 

Det har trods det skiftende vejr været en god og lærerig sæson for både elever og instruk-

tører. Der er høstet værdifulde erfaringer specielt i håndtering af en sejlbåd i 

hårdt vejr. 

 

Sejlerskoleleder 

Steen Andersen 

 
P.S. _I løbet af 2015 er der i sejlerskoleregi 4 der har bestået både den teoretiske og prak-

tiske prøve og dermed erhvervet sig et duelighedsbevis, 5 der har bestået den praktiske 

prøve i sejlads og nu til vinter skal deltage i undervisningen til den teoretiske prøve for til 

næste sæson at kunne få et duelighedsbevis. 

________________________________________________________________________ 

Støt vore annoncører     

de støtter os! 
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Øhavet Rundt 2015 

Dette års Øhavet Rundt var den første i mands minde uden Karen og Lars som primus 

motorer. De havde som det nok er de fleste kendt, valgt at tage på langtur langt op i Sve-

riges land. Dog havde de flere måneder før arrangementet lavet huskelister som vi nemt 

kunne følge. Mange års indsats giver en helt utrolig viden som flot blev givet videre. 

Vi i arrangørgruppen havde naturligvis travlt op til weekenden, men alle opgaverne var 

fordelt på mange hænder, og alt i alt klappede det faktisk helt perfekt. Sejlerne virkede 

meget tilfredse og glade. 

Der skal dog gives en opfordring til alle klubmedlemmer og andre interesserede til at 

komme og støtte Pigesejlernes lækre grill middag og den efterfølgende fest i teltet. Der 

er altid plads til mange flere til dette sjove arrangement. 

Der er også altid plads til nye medlemmer som ønsker at tage del i selve det at arrangere 

sejladsen og arrangementet. 

Det er en ganske hyggelig tjans at være med til at få det hele til at glide, og ingen er mere 

undværlige end andre. Det være sig juniorer som serverer pølser og is, pigerne som laver 

god mad både morgen og aften, seniorer som rejser telt, passer ølvogn mm., formand og 

næstformand som samler trådene og hygger om alle og får alle til at føle sig velkomne, 

dommer, dommer-hjælpere og følge bådsf olk som får selve sejladsen til bare at glide. 

Og selvfølgelig også det store arbejde med indkøb til 250 mand, som ikke lige klares på 

en time. 

Øhavet Rundt 2015 blev en sejlads som vil blive husket for de meget lette vindforhold, 

som desværre blev en for stor udfordring for over halvdelen af bådene. 

Trods fredagens kraftige blæst på 10-15 m/sek, og lørdag morgens voldsomme regn og 

tordenvej, nåede 59 af 62 tilmeldte både frem til start. 

Bådene blev sendt styrbord rundt, og indtil efter Mørkedyb var der fornuftige vindfor-

hold. Derefter var der store udfordringer for alle med at finde vinden og undgå vindhul-

lerne. Dette indebar at 29 både desværre ikke når at gennemføre inden tidsfristens udløb. 

Men alle fik en flot tur rundt i Øhavet. 

Præmieoverrækkelsen blev holdt hurtigt efter sejladsen afslutning kl. 22, og derefter var 

alle trætte efter en rigtig god dag. 

Thurø Sejlklub takker for flot deltagelse og håber på at se alle og endnu flere til næste års 

sejlads den 19. og 20. august 2016. 

Thurø Sejlklub takker også alle vores sponsorer for en flot støtte til arrangementet. 

           Per Røssel 
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Tidsplan Jubilæumsfest: 

Allerførst afventer vi din tilmelding.  

Den skal vi have senest d. 9. oktober.  Se hjemmeside. 

 

Vi gør opmærksom på at Jubilæet er for HELE klubben og 

det selvfølgelig er medlemmet med ledsager, selv om kun 

den ene part er medlem. Vi glæder os til at se repræsen-

tanter fra alle udvalg. 

17,30 – 18,00 Velkomst drink og placering ved bordene  

18,15   velkomst v. formanden.     

   Afsyngelse af klubsangen.  

18,30 – 19,00 Forret 

Pause/tale  Her vil Thurø Sangkor v. Svend Jensen 

   komme at underholde i ca. 15 til 20 min. 

   Tale ved formanden -  

19,30 – 20,30 Hovedret 

 

Pause  Herunder tale, sange, underholdning etc.  

 

21,00 – 22,00 Dessert, kaffe hertil chokolade og måske 

   en lille en. 

 

Musik: Bones spiller herefter op til dans 3x 45 min. 

 

Mød op med godt humør og vær med til at gøre vores jubi-

læums fest til noget vi kan mindes i de kolde stunder, der 

venter forude  

               

           Jubilæumsudvalget 
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Buffet: 24/10/2015 

Forret: 

Gravad laksfilet med farinsauce  

Krabbe salat smagt til med Ricard og Dijon 

 

Hovedret: 

Rosastegt culotte  

Porchetta – langtidsstegt italiensk rullesteg med sprød svær 

Friske urter vendt i mild mayo dressing  

Tynde strimler af dansk spidskål og sommer løg i æbleeddike  

Små råstegte kartofler  

Kraftig andalusisk tomat sauce 

  

Dessert: 

Lageret Dansk Svendbo 

Blåkornblomst  

(Blød, cremet og mild økologisk blåskimmelost) 

Marineret brombær i vanilje Panna cotta 

Stenovns bagt brød 

Alt leveret fra Kromannogbernard, Vester Skerninge  

 

Til ovenstående vin/øl til sædvanlige TSK priser. 

 

Herefter: 

Kaffe og the før der spilles op til dans 

 

Jubilæumsudvalget 
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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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Pigesejlerne holdt sommerferie i juli, men i august og september sejlede vi 

igen hver onsdag. 

Dvs. vi sejlede ikke hver gang, for vi har også i sensommeren haft nogle vejrpro-

blemer… og så er det man spørger: Skal 2015 huskes som det mest forblæste år 

længe? Sådan vil vi vist huske det. 

  

Øhavet Rundt er et af de faste arrangementer, hvor vi hjælper til med at 

skabe en god stemning og en god kapsejlads og tjener penge til klubben. Vi stod 

som sædvanlig ved grillen fredag aften og solgte mad til de sultne sejlere og ditto 

bolværksmatroser. Og vi var med til at lave morgenmad til sejlerne, inden de 

skulle på vandet lørdag. Bemærk på billederne herunder, at Pigesejlerne havde 

fået assistance fra en repræsentant for næste generation pigesejlere. Hun var dyg-

tig! 

 

Hyæneræs er en årligt tilbagevendende kapsejlads kun for kølbåde med 

kvindelig besætning, og hvert andet år er det TSK, der står for at arrangere. Så det 

var os i år. Det var så utroligt heldigt, at vejret var med os den dag med både sol, 

tørvejr og en vindhastighed på ca. 5 m/s.  

Der var desværre kun 8 både med, men til gengæld var der en båd og besætning 

med fra Troense, og det er vi ikke vant til at se. Det var skønt at have dem med, 
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protestkomite, og de skal have en kæmpestor tak alle sammen! Uden jer blev det 

ikke den samme gode dag. De havde udlagt bøjer, så vi fik nogle rigtig gode kap-

sejladser ud for Valdemarsslot. 

 

 

 I sidste nummer af Gambøtposen udfordrede vi læserne med 

en protestsituation fra kapsejladserne. Vi opfordrede læserne til at komme med 

forslag til løsning og ”dom”. Desværre fik vi ingen henvendelser, men det kan jo 

skyldes, at alle sejlerne var på vandet i de måneder og ikke havde tid til at løse 

opgaver. Nu kommer dog den tid, hvor vi ikke er så meget på vandet, så I får en 

chance til. Læs om opgaven i forrige nummer af Gambøtposten, og send os dit 

forslag til løsning på problemet. Så vil vi prøve at komme med et kvalificeret svar 

på situationen i det næste blad.  

 

Årsmødet nærmer sig, og det betyder fest og hygge og sjov og konkurrencer 

hos Pigesejlerne. Og derefter er vi klar til den lange, mørke, kedelige vinter, hvor 

vi kan glæde os til næste sejlsæson. 

 

Mange sejlerhilsener Mette Hundahl 
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Handicap Afdelingen 
 

Så er vi nået på den forkerte side af sommeren. Det har været en vejrmæssig, noget ustabil 

sæson med lidt for mange aflysninger – der har dog også været gode dage/oplevelser: 

Breddestævnet vi afholdt i juni blev afviklet i et frugtbart samarbejde mellem vejrguderne, 

aktivitetsudvalget og mange frivillige hvilket udmøntede sig i fint og perfekt sejlervejr, til 

et flot afviklet arrangement der gav deltagerne, sejlere som hjælpere en positiv oplevelse. 

Sidst i august deltog Thurø Sejlklub i Sønderborgs Yacht Clubs, som altid, veltilrettelagte 

Breddestævne. Det blev afviklet i det fineste vejr med mange gode sejladser. 

Onsdag den 9.september kom Alex Skærlund, Idrætsmedarbejder med en flok sklerose-

ramte der gerne ville prøve at sejle. Det blev en god og oplevelsesrig dag med godt vejr. 

Der var kaffe og kage (kage havde prøvesejlerne med) hygge og snak på pladsen og nogle 

fine seljturer i det til lejligheden perfekte vej. 

Folk fik en god fornemmelse af hvor dejligt det kan være at sejle, så 

måske er der flere der får lyst til at komme igen og sejle mere regel-

mæssigt. 

Ellers er sæsonen ved at gå på hæld, vi sejler september ud hvis vej-

ret tillader det. 

Onsdag den 7. oktober er Årsmøde i Egely kl.18.00. 

 

Hilsen 

Erling Justesen 



16 Thurø Sejlklub 16 

 Optimistsejlads. 
 

Jeg hedder Oskar og er ni år. Jeg er i år begyndt til sejlads. Jeg synes at 

det er sjovt, fordi jeg kan godt lide at lære noget nyt og se mine venner Ben-

jamin, Bjørn og Alexander. 

Når man skal sejle skal vejret være tilpas blæsende, hvis det blæser for 

meget så kæntre man. 

Jollen er en lille sejlbåd, den er firkantet. Sejlet er også firkantet og det 

holdes oppe af sprydstagen. 

Når man er god, sejler man om tirsdagen og torsdagen. Det vil jeg gerne prø-

ve. 
 

 

Oskar J. Hansen 

 

 

 

Redaktionen siger tak for det fine indkæg  !!
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Indlæg fra Optimist og ungdom 
 

Vi har netop overstået vores årlige stævne med deltagelse af 45 joller fra nær og fjern. 

Som noget nyt var vores stævne i år Åbent Jysk/Fynsk mesterskab for Zoom8 joller. Det 

trak 11 Zoom sejlere til Thurø. Vi havde håbet på lidt flere, men måske det kommer næ-

ste år når rygterne om skønne Thurø sejlklub breder sig til resten af klassen. 

 

Størst var feltet med C-optimister med 19 deltagere. 

 

Vejret var ikke som det plejer til vores stævne. Der var meget vind og regnbyger ind i 

mellem. Det gik dog, selvom vi ikke fik afviklet så mange sejladser som vi kunne ønske 

os. 

 

I al beskedenhed klarede Thurøsejlerne sig super flot, det kan vi være meget stolte af. 

 

C-optimist blev vundet af Aksel Ibsen, Thurø - Tillykke Aksel 

B-optimist blev vundet af Jonas Flyger, Thurø - mega sejt Jonas 

A-optimist blev vundet af en Fåborg dreng Magnus Bang Pedersen 

Feva blev vundet af Jan Pedersen og Johan Buch Nielsen, Thurø - Super sejlet drenge 

29’er blev vundet af Jacob Christoffersen og Carl Jarlgaard, Thurø - Sådan drenge 

Zoom8 blev vundet af en dreng fra Kaløvig 

 

Et par gode og hyggelige dage i ungdomsafdelingen hvor der blev løftet i flok. 

 

 

 

 

 

 

Sæsonen nærmer sig sin afslutning med træning på hverdage. Vi bliver indhentet af, at 

det bliver tidligere mørkt. Fra oktober måned overgår træningen til at være om søndagen. 

Vi regner med at fortsætte med at sejle frem til omkring 1. december alt efter vejret. 
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Klubmesterskaber for solingerne 
 

Så er der for 15. år i træk klubmesterskab for solingerne. Vi sejler minifleet 4-8 

sejladser afhængig af om man fortsætter til finalen. 

Det foregår lørdag d. 31.okt. kl. 9 - 15.  Der sejles  efter almindelige kapsejlads-

regler. 

Nærmere henvendelse og tilmelding hos Nick Bünger på sms. nr. 23288709. 

 

Venlig hilsen 

Solingudvalget  



19 Thurø Sejlklub 

Kursusprogram fra Dansk Sejlunion 
_________________________________________________________________ 

 
Årets kursusprogram indeholder kurser rettet mod træner/instruktører, 
sejlerskoleinstruktører, kapsejladsledere, klubledere og sejlere. Kursus-
programmet vil ligeledes være en del af Sejler 3, som udkommer ultimo 
september. 
Kurser rettet mod sejlere er: 
VEJR FOR LYSTSEJLERE 

BESØG PÅ DMI 
TRIM AF RIG OG SEJL 

TURSEJLADS OG ANKRING 

EL I FRITIDSBÅDE 

DEN GODE BÅDHANDEL 

SØKORT, E-SØKORT, AIS OG EFS 

En aften med Geodata- og Søfartsstyrelsen 

FLODSKIPPER- OG KANALKURSUS (ONLINE) 

VHF/SRC KURSUS (ONLINE) 

  
Du kan læse nærmere om indhold, tid og sted for de enkelte kurser på 
www. sejlsport.dk/uddannelse. På de fleste kurser er der en deltagerbe-

grænsning på 24 deltagere. Kurserne er forsøgt fordelt over hele landet, 
så alle har mulighed for at deltage. 
 
 
Med venlig hilsen 
Steen Wintlev 
Sejladschef 
Dansk Sejlunion 
 
E-mail: swj@sejlsport.dk 
Direkte: +45 88207022 
Web: www.sejlsport.dk 

 
 

http://sejlsport.dk/uddannelse
mailto:swj@sejlsport.dk
tel:%2B45%2088207022
http://www.sejlsport.dk/
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Flora på 10 ugers sommertogt  
(1. del) 

 

15. juni 2015  startede  vi (Karen  og  Lars) på et 10 ugers sommertogt, efter at vi havde 

øvet os i at leve i båden i 1½ måned. 

Turen skulle gå til den øst-svenske skærgård med Ålandsøerne som vendepunkt. 

Hele maj og frem til vores start havde det blæst meget, så vi glædede os til at komme af 

sted og få lidt fart på Flora. 

 

Og det fik vi så. Det fortsatte med at blæse fra vest, 

så vi blev skubbet hele vejen til Sverige. Første 

stop Agersø, derefter Vordingborg, så Rødvig og 

første svenske havn blev så Smygehamn.  

Det er nok det grimmeste vand i en havn, vi no-

gensinde har set. Store flager af møj flød rundt i 

havnen, og det lugtede slemt. 

 

 

Næste stop var Ystad. En sejlads 

på kun ca. 17 sm. Ystad er en meget køn by, men 

vi fik desværre en del regn, så det blev ikke til så meget by-

vandring. 

 

Dagen efter fortsatte vi til Simrishamn lidt oppe i Hanøbug-

ten. Lige efter Kåseberga fik vi en gevaldig tordenskylle, så 

vi tog sejlene ned og gik for motor resten af vejen. Sim-

rishamn er en kedelig havn, men byen er hyggelig. Her så vi 

for første gang i vores liv en kørestol med sejl. 

 

Fra Simrishamn gik turen videre op langs kysten til 

Åhus, som ligger inde i en kanal. Man kan lægge til 

på begge sider af kanalen. Den ene side er fyldt med 

restauranter, og på den anden side ligger den lokale 

sejlklub. Det er ved sejlklubben, der er mest hygge, 

og så er der en gratis lille færge, som sejler frem 

og tilbage hele tiden. 

Det er her, at Absolut Vodka bliver fremstillet.  

Der var så hyggeligt, at vi blev der i 3 dage.  

 

Nå, vi skulle jo videre, så vi besluttede os for at sejle til Hanø og bruge den 

som mellemstation til Karlskrona. Havnen er lidt urolig, men eller er det jo en flot ø. 

 

Dagen efter videre mod Karlskrona. Vi skal have en bro op undervejs, hvor man skal 

advisere 2 timer i forvejen. Vi prøvede 3 forskellige tlf.nr. men fik aldrig forbindelse, så 

vi besluttede at sejle uden om skærgården til Karlskrona.  
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Beslutningen blev så lavet om igen, da vi opdagede, at der var samme afstand til Yt-

klippan som til Karlskrona.  

Ytklippan er en sjov mellemstation på vejen op langs 

den svenske østkyst. Vi var kun 4 både i havnen, så der 

var god plads. 

Automaten til betaling af havnepenge var ude af drift, så 

vi lå gratis. Det er ikke så dårligt. 

 

 

 

 

 

Så gik turen videre til Kalmar. En strækning på 

47,5 sm.  

Kalmar er en rigtig dejlig by med en hel masse at 

se på, og ikke mindst slottet. 

Her blev vi også i 3 dage. Den anden dag flyttede 

vi plads, da vi var lidt uheldige med naboerne. På 

styrbord side var der en lille båd med ca. 10 

svenskere, som havde fået rigeligt med sprut, og som mente, at 

alle vi andre også skulle nyde godt af deres musik og snakken meget højt. Til bagbord 

side kom der en motorbåd ind, hvor lydpotten var ikke eksisterende. Personerne støjede 

dog ikke så meget som dem til styrbord. 

 

Nu skulle turen så gå til skærgården. Vi hav-

de besluttet os for at sejle til Figeholm. Det 

blev meget motorsejlads, da der ikke var 

meget vind. Vi skulle lige forbi Øland og 

Den Blå Jomfru, og så kom skærgården. 

Hvor er det smukt. 

Vi fik en rigtig fin plads, i en rigtig skøn 

stille havn. Det blev til 2 overnatninger, og 

anden dagen skulle jeg så prøve min nye 

hængekøje, som jeg havde fået i farsdagsga-

ve. Efter en del øvelser og en del tid, lykke-

des det til sidst at få den til at fungere med 

brug af spilerstagen. 

 

 

 

Fortsættes i næste nummer af Gambøtposten 
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Skal vi ses i vinter? 

 Jeg nyder om sommeren at komme i Gambøt og hilse på andre, få en lille sludder om 

verdenssituationen eller andet af interesse. Men fra november til marts er denne mulighed 

ikke til stede, derfor har jeg foreslået at der var en eftermiddag en gang om måneden hvor 

Egely er åben og vi mødes og får en uforpligtende snak om dette og hint. Der vil være 

mulighed for at købe en øl eller en vand og man kan selv tage kaffe/te og lidt spiseligt 

med.  

Jeg booker Egely på følgende tidspunkter: 

 onsdag den 11/11 kl 15.30 – 17.30  

onsdag den 16/12 kl 15.30 – 17.30  

onsdag den 13/1 kl 15.30 – 17.30  

onsdag den 10/2 kl 15.30 – 17.30  

onsdag den 9/3 kl 15.30 – 17.30  

Skriv det allerede nu i din egen kalender. Skulle der være lyst til noget fællesspisning på 

en eller anden måde taler vi om det og der vil blive skrevet på TSK´s hjemmeside om det. 

I håb om at vi får fat i flere af de af vore medlemmer der ikke kommer så tit er tidspunktet 

lagt sidst på da-

gen.  

 

Med sejlerhilsen, 

Inna Krat  
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Vore lokale kontakter i Svendborg: 

 

Frederiksø 3A 

5700 Svendborg  

Mikkel Synnestvedt  21724333 

Velkommen til nye 

medlemmer  

I Thurø Sejlklub 

 
 

Bjørn Villadsen-Helle 

 Oskar Juhl Hansen 

 Sofia Storm Bang Olsen 

Malou Engelstrøm 

Trine L. Pytlick 

 Ida Granly Jensen  

Thomas Bechmann 
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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 parkerings røret 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 pæle sagen ved østbroen. Den 

ligger i Miljøministeriet  

 
                                                                                 Broudvalget 
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Jessens Mole 3 

Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 


