
 1 Thurø Sejlklub 
 

Thurø Sejlklub  
 
 

G
A

M
B

Ø
T

P
O

S
T

E
N
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Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 



2 Thurø Sejlklub 

Fra Øhavet Rundt 2016 

 



 3 Thurø Sejlklub 

Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

Swipp nr.:  21 52 56 53  
www.thuroesejlklub.dk 

    
 

   . 
  
 
 

Bestyrelse    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

42 76 64 12 

Næstformand Jesper Henriksen formanden@thuroesejlklub.dk 23 34  70 21 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

29 66 54 99 

Sekretær 
Kommunikation 

Steen Andersen Ribesvænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

62 20 75 01 
25 23 20 10 

Sejlads /aktivitet Jørgen Holme aktivitet@thuroesejlklub.dk 62 20 76 70 

Ungdom Mette Christoffersen ungdom@thuroesejlklub.dk 62 20 71 11 

Hus og anlæg Bjerne Sørensen husudvalg@thuroesejlklub.dk 
havnen@thuroesejlklub.dk 

41 95 09 18 

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

62 20 53 97 
62 20 55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 
Hvis du har behov for underudvalg:   
 
se Gambøtposten nr. 3 eller gå på hjemmesiden under:  ”kontakt klub-
ben” 
 
Et lille opråb fra redaktøren:  
Brug Times new roman 11 og send alle indlæg adresseret til: bla-
det@thuroesejlklub.dk inden sidste frist for tilmelding 
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Oktober:  05. Årsmøde i Handicapafdelingen kl. 18  i Egely 

    07 .  Pigesejlernes årsmøde 18.30- med fest bagefter 

    15.   bådene på land 08.00 –  oprydning bagefter  

     Årsmøde 

 

November  03.  Årsmøde i Kapsejladsudvalget kl. 19.00 Egely 

    09. Årsmøde i Husudvalget kl.19.00 i Egely 

    14. Årsmøde Soling/J70/806  kl. 19.00 i Egely 

    17.  Årsmøde i Broudvalget kl. 19.00 i Egely 

    24. Årsmøde i Bladudvalget kl. 19.00 i Egely 

 

 

December  Årsmøde 

 

 

 

 

 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 31. 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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Efteråret 2016 er på vej, og de mange timer på vandet er ved at slutte. 
Mange af os har været på tur omkring Danmarks flotte kyster, eller måske kun i 
det nære farvand. 
Vi i Thurø Sejlklub fører klubstander. Det undrer mig, at rundt omkring til vands 
eller i havnene møder mange sejlere der ikke har sat en klubstander i vantet, men 
alligevel har en DS stander hængende, de er vel medlem af en sejlklub. 
 
Der er stor forskel på prisniveauet i havnene, stadig ikke lighedstegn mellem pris 
og serviceniveau, priserne i nogle havne er steget uden kvalitetshævning. Opsyn 
efter kl. 16,00 ved tilstedeværelse af en havnemester er også en mangelvare. 
 
Efter den lange tur på havet er det rart at kun-
ne finde en plads i havnen, der er mange lang-
skibs pladser, men det er ikke altid let at få 
plads, fordi bådene breder sig for meget, hvis 
alle både skulle betale for det faktiske forbrug 
af antal meter længde til næste båd ville det 
nok se anderledes ud og give plads. Husker vi 
selv at rykke frem tæt på den nærmeste båd, 
det kunne give en ekstra plads f.eks. til en 
mindre motor/sejlbåd, så vi alle kommer til at 
ligge godt i havnen. 
Tiltrækker motorbåde sejlbåde, hvorfor skal mange hurtiggående motorbåde me-
get tæt på sejlbådene, opstår der et specielt tiltrækningsfelt, hvad vil de se?  En 
hækbølge der kan få gang i alle i sejlbåden, for at holde fast i de sekunder det 
varer, er en udfordring. 
 
Og der er udfordringer for os alle i TSK. Vi har været involveret i den nye Lokal-
plan 591 for Gambøt, og her deltaget på møderne afholdt af Svendborg Kommu-
ne og fremkommet med vore kommentarer. Lokalplanen når den vedtages med 
de bemærkninger der nu er fremkommet vil også kunne gribe ind i Thurø  

Sejlklubs fremtidige parkeringsmuligheder, i Lokalplanen indgår mulighed for 
lysregulering ned mod havnen.  
 
Gambøtvej 13 er solgt og foran gården er der mulighed for udstykning af 4 stk. 
grunde ud mod Gambøtvej, hvis det bliver aktuelt vil det i fremtiden være en stor 
udfordring for TSK med parkeringsmuligheder langs hegnet.  
Thurø Sejlklub vil arbejde på at vi får løst parkeringsproblematikken og tage vor 
del i en langvarig løsning på parkeringssituationen i samarbejde med Svendborg 
Kommune. 
 

fortsættes 
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 og Brogade 29  

 
Tlf. 62 20 50 43 

 

Din lokale håndværksbager 
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Området omkring Egely er på lejet grund af Svendborg kommune og lejekontrak-
ten skulle genforhandles inden den 1. januar 2017. Forlængelse i 25 år, er nu god-
kendt af Svendborg Byråd jfr. Fyns Amts Avis. TSK har endnu ikke fået tilbage-
melding fra Svendborg Kommune. Den nye lejekontrakt giver ingen ændring i 
vilkårene for TSK. 
 
Nu går vi mod tiden hvor bådene skal op og vi går i vinterhi. Aktiviteterne vil 
fortsætte i alle udvalg, så derfor hvis du ikke har tilmeldt dig at modtage nyheder 
fra TSK få tilmeldt dig, eller gå jævnligt ind på hjemmesiden og blive orienteret 
om de seneste nyheder. 
 
Efterårshilsen fra bestyrelsen 
Ib Oldrup 

Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og brug vesten. 

Afriggerfest eller blot en lille aftensammenkomst: 
 

Lørdag d. 22 oktober 2016 kl. 18,00 
 

Vi er nogen stykker der har talt om at der egentlig ikke er nedsat et udvalg til at 
lave en afriggerfest i år, men har reserveret Egely d. 22/10-2016. 
Vi havde tænkt os lidt uforpligtende at møde op enten med egen menu ellers vil 
vi sørge for lidt let fra Thurøstuen. 
 
       Menuen vil være: lakseroulade og dansk bøf a la’ Thurøstuen 
 
          Det selvbestaltede udvalg vil sørge for dessert og kaffe/te.  
 

Ønsker du at deltage skal du melde til : 
 

Jan Knudsen på: 4045 4924 eller på hjemmesiden.  
 

Pris hvis du ønsker menu fra Thurøstuen: 150,-   uden menu: 20,-  
 

sidste frist for tilmelding er 15/10-2016 
Vin øl og vand kan købes til sædvanlig lave priser.  

 
HUSK! at festen er for ALLE klubbens medlemmer. Også alle jer der ikke plejer 
at deltage. 
Benyt denne lejlighed til være sammen med nye sejlervenner, og skabe bekendt-
skaber på tværs af klubbens afdelinger.  
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Sommeren er ved at rinde ud i pigesejlerregi  

Det giver stof til lidt refleksion på pigeafdelingen i al almindelighed. Året 2016 

var det år, hvor vi fik overvægten af både til at vende, så vi nu har rigtig mange 

klubbåde at kunne disponere over. Det giver en anden pigeafdeling, hvor man 

ikke som tidligere havde en skipper, der tog ansvar for sin besætning. Med det 

nye koncept med J-70’erne, er alle nye ombord på disse og i en indlæringsfase. 

Vi fik også, som noget nyt, brugerbetaling på anvendelse af vore klubbåde. I pi-

geudvalget valgte vi en solidarisk løsning for betaling. Ikke alle synes det er en 

god ide, og en af de faste både, har valgt ikke at sejle, da de aldrig ville ud i en J-

70’er. Har vi helt fundet den rette måde at styre dette på?    

Dette og meget andet skal vi tage stilling til på vores årsmøde d. 7/10-2016. 

Mød op og vær med til gøre pigeafdelingen til et rart sted at være.     Ingeborg  
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Bådoptagning: 

Er i år lørdag den 15. 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 havne-

huset. 

Masteskuret: 

Øverste hylde i masteskur skulle gerne være klar til master fredag den 30. septem-

ber, resten bliver ryddet så der kan lægges master ind fra fredag den 7. oktober. Vi 

kan jo bruge det nye masteskur også. Dette kræver dog at dem der har joller 

og gummibåde liggende. sørger for at de kommer hjem til deres ejere sna-

rest. 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 opun-

der 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 man-

ge der glemmer det, og ikke holder øje med deres master når de igen om for-

året skal ud af masteskuret. 

Søsætning: 

Vil blive den 15. april 2016. Husk at det er lørdag i påsken, så få det skrevet i ka-

lenderen allerede nu. 

Standerhejsning den 23. april kl. 15  Tror jeg nok !!!! 

Årsmøde i broudvalg er torsdag den 17. november kl. 19.00 i Egely 

 

 Broudvalget 
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Flora på 10 
ugers sommer-

togt  
(Sidste afsnit) 

 
 
Fra Kungälv gik turen videre til Gøteborg. 
Havnen vi lagde til i hedder Lilla Bommen.  
Det er så den dyreste havn på denne tur. 
Havnepenge 442,- s.kr. men så er det også incl. el, bad og vand. 
 
Dagen efter gik vi tur i Gøteborg. 
Vi spiste frokost i byen. 

 
Børnebørnene vidste, at der fandtes en stor 
slikbutik i Gøteborg, så den skulle vi så fin-
de. Det lykkedes også, og det var godt nok 
en stor slikbutik. Pigerne fik handlet ind i 
slikbutikken, og så gik vi hjem til Flora og 
slappede af, indtil vi skulle i byen igen for at 
spise aftensmad.  
Vi fandt et restaurationsskib ved en kanal 
oppe i byen, hvor de serverede spanske ret-
ter. Det var utroligt lækkert og meget billigt. 

 
 
Dagen efter skulle vores gæster hjem igen til Dan-
mark, så efter lidt oprydning sejlede vi igen alene 2 
videre, og denne gang gik turen til Donsø i Gøte-
borgs skærgård. 
En rigtig hyggelig lille ø.  
Vejret var blevet rigtig godt, så vi gik en tur på hav-
nen, og fandt en hyggelig lille cafe, hvor Karen fik 
et glas rosevin, og jeg købte turens dyreste øl (95,- 
s.kr.). 
Det var en Russian Imperial Stout på 33 cl og 9,5%. 
Den smagte nu også godt. 
Lørdag den 8. august sejlede vi så videre til Læsø. 
Her er der fine bade og toiletforhold, og så er der 
sat en masse bord-/bænksæt op. 
Vi grillede om aftenen, og drak kaffe og rom med 
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nogle Frederikshavnere. Hyggeligt. 
 
Dagen efter besluttede vi os for at blive på Læsø og nyde det gode vejr. 
Til frokost fik vi lunt dansk rugbrød med stegte sild i eddike og fiskefrikadeller.  
Uhm.. det var godt. 
 
Efter frokost gik vi på stranden og badede og slikkede solskin. 
Og så fik vi en solnedgang der sagde spar 2 til det hele. 
Der er nu flot på Læsø.  
 
Næste morgen hentede jeg jomfruhummere hos fiskerne. En bærepose fuld for 
90,- kr. 
Disse blev pillet, mens vi sejlede mod Øster Hurup, 
og grillet da vi kom frem. 
 
Resten af vores tur i de danske farvande var: 
 
Øster Hurup - Grenå 
Grenå - Marselisborg 
Marselisborg - Hov 
Hov - Julsminde (her mødte vi Inna og Carsten) 
Julsminde - Skærbæk 
Skærbæk - Kolding 
Kolding - Bågø  
( På Bågø fik vi igen en utrolig flot solnedgang ) 
Bågø - Lyø 
Lyø - Marstal (her mødtes vi med Lone og Jan) 
Sidste tur gik via Lindelse Nor, hvor vi spiste frokost med Lone og Jan, og deref-
ter hjem til Thurø, hvor vi blev modtaget af vores datter , svigersøn og børnebørn, 
som nu bor på Thurø. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi kan kun anbefale andre at tage på samme tur.  

 
Sejlerhilsen 

Flora  
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Fra Ø-Havet Rundt 2016 
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Optimist og ungdom  
 

Højsommer i snart midten af september og der sejles fortsat for fulde omdrejnin-

ger i Opti- og ungdomsafdelingen. Vi har virkeligt haft mange fantastiske træ-

ningsaftener efter sommerferien. 

 

Vores stævne blev afholdt første weekend i september med deltagelse af 42 børn. 

Det var super hyggeligt. Vi prøvede som noget nyt at kombinere banesejladsen 

lørdag med distancesejlads om søndagen. Det var en stor succes, som jeg tror vi 

finder på at gentage igen.  

 

Vi har igen i år haft krabbeklub. Det er igen blevet en bragende succes med 17 

børn når der er flest. Det lover godt for de kommende på år i forhold til nye sejle-

re. Johan og Christoffer som står for krabbeklubben skaber uge efter uge et super 

program for ungerne som typisk er mellem 6 og 8 år. 

 

Sommersejl i sommerferien var igen i år et trækplaster med glade børn som fik 

sejlet og leget en masse i ugens løb. Igen skal lyde en stor tak til vores dygtige 

trænere som står for at afvikle ugen. 

 

Vores nye sejlere som er startet i år, er gået til opgaven med at lære og sejle med 

krum hals. De har gjort det virkelig flot. En masse dejlige nye forældre følger 

også med de nye børn, skønt at de også ser ud til at trives i klubben. 

 

Vi slutter sæsonen med mørkesej-

lads torsdag den 6. oktober. Det hav-

de vi først gang på programmet sid-

ste år, og der var en næsten magisk 

stemning på vandet da børnene sej-

lede ud i mørket og rundt og bøjer 

med blinkende lys i. 
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Flere af vores børn og unge mennesker deltager i kapsejladser i ind og udland i 

løbet af sæsonen. De laver ofte flotte resultater og ikke mindst så er de super hyg-

geligt at være af sted socialt både børn og voksne. 

 

Vi regner med at sejler vintersejlads til omkring 1. december om søndagen hvis 

vejret er til  det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Christoffersen/ungdomsafdelingen 
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Hyæner der hviler og er fredelige 

 
NOGET OM HYÆNERÆS 
 
En gang i fordums dage – det var i pigesejladsens spæde start – faldt ordene: nu ræser 

hyænerne igen”. 

Således fik Sundklubbernes årlige ”Ladies Cup” navnet HYÆNERÆS!! 

 

Hvor pokker kom lige den association fra, Keld??? 

 

Fakta (fra google): 

Hyæner lever på den afrikanske savanne. Det er sociale rovdyr, som lever i flokke – det er 

hunnerne der styrer og dominerer flokken. 

De særegne grinelyde har i mange år undret dyreforskerne, men nu har et amerikansk studie 

fundet frem til, at stemmelejet afslører hyænens alder, og at antallet af ”grin” viser, hvor høj 

status, den firbenede grinebider har. 

Hyænerne er iøvrigt altædende! 

(selvstudie af lyd og fortæringsmønstre på youtube , efter sejlads onsdag aften eller - mest 

autentisk - efter afslutning af Hyæneræs) 

 

Siden starten er arrangementet af det årlige Hyæneræs gået på skift mellem TBL –SAS - SSS 

– TSK. Undervejs er det blevet udvidet til kredsmesterskab med enkelte både udefra. 

Præmien for at vinde sejladsen overalt er et – ja, hvad skal man kalde det?? – TINKRUS, med 

vinderinskriptioner (det står fint bag bøgerne i reolen frem til næste sejlads). Men 

besætningen på  bedste båd fra Sundklubberne vinder retten til i et år at bære et smukt 

vedhæng formet som et koøje – med plads til forskellige sten i (det kan åbnes). Se, det er der 

rift om!!! 

I de unge dage var vi så heldige at vinde retten. Og smykket blev brugt! En dag blev ut på 

arbejde mødt af en kvinde, som stilede lige  mod mig, pegede på smykket og sagde : ”Er du 

en hyæne?” 

Jep – og ryggen rettede sig vist en anelse. 

 

Men det kommende år bliver både krus og smykker lagt i boks. Ingen har vundet retten!! 

Hyæneræset aflyst pga for få tilmeldte både. 

Måske – forhåbentlig kun – pga sen flytning af datoen. TBL meldte fra grundet andet 

arrengement. SSS, som beredvilligt trådte til med kort varsel, var nødt til at udskyde en uge, 

da de har været helt book’et af stævner denne sæson. 

ÆRGERLIGT!!! 
Men næste år er det vores tur! 

Lad os håbe, at vi kan få fyret op under forventningerne til – og glæden ved – den årlige dyst 

- - og efterfølgende fest, ikke mindst! 

Sidste lørdag i august – lige efter Øhavet Rundt. 
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Pigerne ved årets Ø-Havet Rundt 

 

Snitteholdet i fuld gang ved 
året fest i Sejlkubben 

 

Og så sælges der og varmes op 
ved grillen. Kartofler og kød er 
forberedt i Egely om formiddagen. 
Tak for hjælpen til: 
  Margit & Jens Erik 

Og så nydes maden 
efter vel overstået ar-
bejde. 
 
En god tradition med 
dette madhold. 
 
Tak til alle der hjalp til. 
 
Ingeborg  
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Nyt fra J70 - udvalget 
D. 18. -19. juni var det tid til Ligastævne i Julesminde. Nu var det holdet af de 
ældre sejlere som skulle dyste. De måtte dog have hjælp af et par af de unge da en 
skade afholdt en af ”de gamle” for at stille op. I stedet dukkede Claes Sørensen 
op netop hjemme på en smuttur fra Australien hvor han slår sine folder et års tid. 
Resultatet blev en samlet 10. plads, men der var gode takter og hele spektret blev 
brugt fra første til sidst pladser.   

 
I uge 25 pakkede ungdomsholdet ”Hotel 
Svendborg” på traileren og ruller syd-
over. Calle, Alexander, Jonas og Rasmus tog til Kiel for at deltage i EM i J70. 
Der var 88 deltagende både fra hele Europa og det var spændende at se hvordan 
vi kunne klare os til et stort internationalt stævne. Det blev en lærerig affære og 
de unge var kommet i ud blandt nogle af verdens bedste. Det blev til en sekundær 
placering, så der er lidt vej op til verdenseliten. Men vi fik i hvert fald en masse 
erfaring og viden med tilbage til klubben til gavn og glæder for brugerne af både-
ne. Bl.a. har klubben nu god kontakt til den italienske træner som gerne giver fif 
og råd fra sig. 
  

 

 

 

 

 

I an-
ledningen af 150 året for den organiserede sejlsport i Danmark afholdte Svend-
borg Sunds Sejlklub, Svendborg Museum, Dansk Sejlunion og Danmarks Muse-
um for Lystsejlads, sejlerweekend med oplevelser,  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwinutCtvfvOAhUHbhQKHR2GBsUQjRwIBw&url=http://segelreporter.com/regatta/knarrblog-em-vorbereitung-in-kiel-skiff-gefuehl-mit-dem-kielboot/&psig=AFQjCNHNYKqDDPpymgFFBp999OXE5te7FQ&ust=1473
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sejlermiddag og samvær. Arrangementet blev afholdt d. 25. og 26. juni. Thurø 
sejlklub var selvfølgelig tilstede med Projekt J70  og  fra Kl. 13.00–15.00  
kunne interesserede prøve en tur i en  J70´er i Svendborg Havn.  
Hen over sommeren kom bådene på land og blev bundmalet så de kan ligge i 
vandet uden at gro til med alger og rurer. Det var et stort arbejde hvor bådene 
først skulle have afsat vandlinje, slibes ned og bygges op med primer og ende-
lig bundmales.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fra starten af august er efterårssæsonen i gang og bådene bliver brugt flittigt 
og er på vandet mandag til torsdag. En del af vores elever fra sejlerskolen er 
nu gået over til at benytte J70´erne hver gang. Ligeledes har pigesejlerne slup-
pet instruktørerne for længe siden og sejler bådene selv. Der ud over har såvel 
Svendborg, Sund, Oure, Middelfart og Åbenrå været forbi og brugt bådene til 
træning. 
Lørdag d. 13. august var klubbens tre både samt to besætninger i Kertemind-
efor at sejle træningsstævne. 
Sejladserne blev gennemført i hård vind med i alt 8 besætninger fra Bogense, 
Kerteminde (2), Middelfart, Skærbæk, Hadsund og Thurø (2). Det var klub-
bens ungdomshold der klarede sig bedst mens ”de gamle” var noget udfordret 
med et par kæntringer under vejs. Den ene fordi vi med 15 knob lige snuppede 
ankerlinen fra et mærke. Sikkert super underholdning for de andre, men lidt 
træls da vi ellers lå nr. 2. 
I weekenden d. 20. og 21. august var vi så i Thisted for at sejle det 3. ligastæv-
ne. En lang køretur, men det var det værd. For første gang vi deltager i ”Final 
6” som afslutter hvert stævne og med en samlet 5. plads blev det den bedste 
placering i 2016. Vi begynder at se resultatet af klubbens Projekt J70 og er 
sikker på, at målet om oprykning blandt de bedste indenfor en tre års periode 
bliver en realitet.  
 

 
 

 

 

 

 
.  
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Fredag d. 2. september afholdte Thurø Sejlklubs Projekt J70 event for SSP Tech-
nology. 20 medarbejdere ankom, i dejligt solskinsvejr, kl.16 og blev sat ind i 
Sejlsportsliga konceptet hvorefter der blev dystet på vandet i 6 hold. Efterfølgen-
de var der grillmad og lidt at drikke. Arrangementet var en stor succes og alle 
ville gerne gentage eventen, helst med det samme. Vi kan se, at den form for fir-
ma events skal vi gøre meget mere ud af de kommende år. 
 

 
 

 

 

 

 
Sæsonens sidste Ligastævne blev afholdt i 
Skovshoved. Thurø holdet med  Calle , Alexander, Morten og Bjerne  blev place-
ret lige udenfor ”Final 6” på en delt 7. plads. I flere perioder under stævnet lå 
klubben blandt de 5 første og klar til oprykning til 1. div.. Men et par mindre go-
de sejladser trak ned. Samlet slutter Thurø Sejlklub på en 9. plads, men med kun 
1 point op til 5. pladsen der giver oprykning til 1. division. Dette  er meget til-
fredsstillende da vores ambition er at rykke op inden for tre år. Så at smutte op 
allerede efter første sæson var nok også lige friskt nok. 

 

 
 

 

 

 
Vi kan se, at der næste år er en række af vores unge dygtige sejlere som står klar 
til at tage kampen op og at vores ide om at klubben med Projekt J70 kan fasthol-
de og udvikle nogle af de unge sejlere er den rigtige. Vi kan også se, at det kræ-
ver en betydelig organisation at drive projektet så det er fint hvis de unge kom-
mer til, så kan nogle af de gamle kan træde lidt tilbage og sikre driften. 
 
Venlig hilsen 
J70 – udvalget 
Henrik Meyer 
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Vinterarrangement i Egely 

 
 
Så er efteråret så småt i gang og vi skal snart have bådene på land. 
Vi havde nogle hyggeeftermiddage vinteren 2015/2016, én onsdag i måneden. 
Det endte med at blive et helt velbesøgt arrangement, og flere af os talte 
om at udvide med at spise sammen, når vi mødtes. 
 
Jeg foreslår at vi i vinteren 2016/2017 mødes om torsdagen én gang om 
måneden. Men - da det er med mad - er det nødvendigt med tilmelding dagen 
før, så der kan blive købt ind til det antal vi bliver. 
 
Jeg har fastlagt følgende datoer: 
Torsdag den 3/11 kl. 17.00 – eller så tæt på som man kan, der spises ca. kl. 18. 
Torsdag den 1/12 kl 17.00 - ” ” ” 
Torsdag den 5/1 kl. 17.00 - ” ” ” 
Torsdag den 2/2 kl. 17.00 - ” ” ” 
Torsdag den 2/3 kl. 17.00 - ” ” ” 
 
Spisningen forudsætter at der er et par friske M/K`ere der vil hjælpe med at lave 
maden. 
Henvendelse til undertegnede – tlf. 2156 3506 – gerne en uge før start. 
Pris er endnu lidt svært at fastsætte, men det skulle gerne holde sig noget 
under 100 kr pr person pr gang. Vin eller øl kan købes i Egely eller haves 
med. Tag evt. kaffe/te og en småkage med, hvis I ønsker dette. 
 
Jeg påtænker at der første gang er enebærkrydret skinke med kartofler og 
salat, og ellers vil det blive annonceret fra gang til gang. 
Tilmelding senest om onsdagen kl. 17.00 – første gang onsdag 2/11 på 
tlf. 2156 3506 eller 4040 4664. Tilmelding er bindende. 
Alle er naturligvis velkomne selvom man ikke vil spise med. 
 
Vel mødt Inna Krat 
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Se de aktuelle vejrmålinger på: www.thuroesejlklub.dk/vejr 

Handicap Sejlads 2016 
 

Sejlsæsonen synger nu på sidste vers. 
 
Vi lagde fra land, i maj måned med fint sejlvejr. Der kom et par stykker til prø-
vesejlads. 
Jens kunne lide det og sejler nu hver onsdag, bortset fra når der veteranbilarran-
gement og sensommerferie. Selma var med Jens fra starten og hjælper nu til om 
onsdagen og sejler i øvrigt pigesejlads om aftenen. 
 
Vi var indbudt til breddestævne i Sønderborg den 13. august, et af årets højde-
punkter med 6 tilmeldte sejlere herfra. 
Stævnet måtte desværre aflyses p.g.a. vejret – ærgerligt! 
Vejret drillede i det hele taget det meste af august. Til gengæld har september 
vist sig fra sin bedste side med masser af godt sensommervejr og der med gode 
sejladser til følge. 
Det fine vejr, højvande og god  syd-sydvestlig vind har ført til at flere af sejlerne 
for første gang har prøvet at sejle gennem Skyderende, efter Kims anvisninger-
en sjov oplevelse. 
 
P-forholdene er blevet kraftig forbedret med udvidelse af flisebelægningen og 
skiltning med 3 handicap P-pladser om onsdagen. 
 
 
Nu går sæsonen på hæld.  
 
Onsdag den 5.oktober afhol-
des der Årsmøde i Egely 
kl.18.00. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erling Justesen 
Handicap afdelingen 
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Velkommen til nye medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 

Christoffer Slott Westerberg 
Hans Christian Granly Jensen 

Benedicte Teglhøj 
Otto Janus 

Tobias Lindner Bonde 
Liva Dalskov-Rasmussen 

Lise Petersen 
Per Ørbæk 

Victor A. Olsen 
Oliver A. Olsen 

Johan Søgaard Hoff 
Jakob Juhl Hansen 

David Samild 
Ann-Louise Samild 

Filippa Isabell Samild 
Frederik Alexander Samild 

Stine Tamborg 
Magnus Tamborg Guldmann 

Liva Tamborg Guldmann 
Ludvig Lindegaard 
Søren Kongegaard 

Morten Larsen 
Selma Abdulahovic 

Tor Beltov 
Lisbeth Beltov 

Sigrid Groth Diekhöner 
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I denne artikel vil jeg beskrive et begreb, som fylder meget i søulykkes-
rapporterne i de engelsktalende lande. Begrebet er 'complacency', og der 
findes ikke et enkelt dansk ord, som det kan oversættes til, men ordet 
'selvtilfredshed' kommer nok tættest på. Det er et begreb, der kan forhin-
dre os i at sejle sikkert. 
Complacency er en negativ adfærd. Det er lidt som en sygdom, og den 
rammer meget nemt – især erfarne sejlere og oftest mænd. Det er en følel-
se af tilfredshed med det, man gør og sine egne evner, som forhindrer per-
sonen i at gøre sit bedste og tænke sig om.  
Ved ulykker til søs med fritidssejlere involveret, sker der meget ofte det, at 
ulykkerne rammer dem, som man mindst skulle forvente, de ville ramme. 
Fx er der mange erfarne sejlere over 50 år, som sejler kystnære farvande, i 
ulykkesstatistikkerne. Jeg vil påstå, at mange af dem er ramt af compla-
cency. 
Der sker det, at når noget er gået godt mange gange, så begynder man at 
slække på sikkerhedsrutinerne, og den dag det går lidt galt, så kan det 
pludselig gå meget galt, fordi sikkerheden ikke er i orden. Man har glemt, 
hvor vigtig sikkerhedstankgangen er. 
Fx er der mange sejlere, som ikke sejler med redningsvest, selvom de ud-
mærket godt ved, at de har meget større risiko for at drukne, hvis de falder 
i vandet. De sejler ud uden mobiltelefon, VHF eller andet, der kan bruges 
til at kalde på hjælp, selvom de godt ved, at en mand over bord kan dø, 
hvis han ikke bliver fundet. De sejler ud uden at tjekke søkortet for, om 
der skulle være dukket nye farer op – selv i mørke. De ser ikke vejrudsig-
ten, og de sejler uden livliner i dårligt vejr. De tjekker ikke om pulversluk-
keren og pyroteknikken stadig kan bruges. Der er kun en person ombord, 
som kan betjene motoren eller andet vigtigt udstyr osv. osv. osv. 

Artikel til Gambøtposten 
Sejl-sikkert-artikel nr. 3 
Mette Hundahl 
12. september 2016 
 

'Complacency' truer sikkerheden for lystsejlerne 
 

.  
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Det er alt sammen noget, som skal bruges i nødstilfælde, men nødstilfælde 
sker for sjældent, og de rammer heldigvis langt fra alle. Til gengæld kan 
det blive fatalt, for dem de rammer. 
Derfor er det vigtigt altid at tænke i sikkerhed og forestille sig, hvad der 
kan gå galt, og hvordan man skal redde sig selv og de andre, hvis det går 
galt. Der er jo masser af hændelser, som aldrig bliver alvorlige, fordi man 
har sikkerhedsudstyret i orden og bruger det fornuftigt og har viden om sej-
ladsen.  
Det er vigtigt, at man en gang imellem træner vanskelige og sjældne situa-
tioner, så man kan handle, når hændelserne sker. Træn fx brug af rednings-
vesten, oplær alle i at bruge motoren og i at bjærge sejlene. Træn mand-
over-bord, og lær alle at være fortrolige med de vigtige opgaver ombord. 
Snak en gang imellem om, hvordan man slukker en brand, og hvordan man 
bruger VHF'en til at kalde på hjælp. 
 

Pas på, du ikke bliver ramt af complacency og tror, at du kan gå på vandet! 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 Projekt start                              
 

 
 
 
 
 

        

Rigtig flot arbejde til de der mødte 
op og hjalp til. 
 
Team ånd, når man hjælper hinan-
den på tværs i klubben 
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 Undgå at ende som fiskeføde. 

Her er plads til endnu 
en lille annonce. 
 
Var det noget? 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 Mikkel Synnestvedt  21724333 
 Bjarne Huusfeldt    40309717  
 

 

Vores ny smarte telt 

Og vupti, så er det pakket sammen! 
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Jessens Mole 3 

Tlf. 62 21 52 06 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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