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En sejltur der nok sent glemmes, seje piger i en J70 på tur
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Flere medlemmer er usikre på vores organisation. Hvis der stadig hersker tvivl
omkring vores organisation og hvor vi hører til, har du oversigte her.

Hvis du har behov for kontakt til underudvalg:
se Gambøtposten nr. 3 / 2016 eller gå på hjemmesiden under:
”kontakt klubben”
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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

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

sikkeramb@thuroesejlklub.dk

24 45 90 40

Øvrige

SejlSikkert ambas- Mette Hundahl
sadør

Et lille opråb fra redaktøren:
Brug Times new roman 11 og send alle indlæg adresseret til:
bladet@thuroesejlklub.dk inden sidste frist for tilmelding
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Næste måneders aktiviteter
Januar:

29.
29.

Februar:

02. Vinterhygge i Egely
18, sidste frist for tilmelding til bowling
23. Bowling se side….18
20. sidste frist for lån af klubbåde

Marts:

02.
08.

Vinterhygge i Egely
Pigerne vintermøde se side….

April:

1-2
15.
23.
29.
01.
03.

samt 8-9 klargøring af klubbåde
Både på pladsen søsættes kl.08.00
Standerhejsning
Aftenkapsejlads på Lunkebugten
Start på aften kapsejlads
Start pigesejlads

Maj:

Juni:

Morgenkaffe kl.09.30 i Egely
Generalforsamling kl. 10.00 i Egely

2-5. Fælles pinsetur i TSK

Til orientering!
Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden

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

OBS: DEADLINE næste blad d. 6. marts
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Vi giver ordet til formanden
2016 ligger nu bag os og tiden og tanker går nu mod hvad der skal ske mod sommeren 2017.
Tilbageblikket for det forgangne år er en sæson fyldt med glade og ivrige klubmedlemmer som har brugt mange timer omkring Thurøbund og længere væk.
Vi startede året med generalforsamling med sammensætning og arbejde i en ny
smallere bestyrelse, det har forløbet godt, de involverede underudvalg og udvalgsmedlemmer har gjort deres arbejde med stadig at løfte Thurø Sejlklub til en
klub hvor det er godt at være og komme i.
Allerede på nuværende tidspunkt er udvalgene i gang med aktiviteter for året
2017.
I det seneste nr. af Gambøtposten kom jeg ind på Lokalplan nr. 591 for Gambøt
og klubbens bemærkninger, til udkastet til planen som primært er de parkeringsmuligheder der er omkring havnen og havneområdet. Lokalplanen er vedtaget og
kan læses på kommunens hjemmeside.
Efter møde og beslutning mellem parterne omkring fællesvejen til Sejlklubben er
der er opsat parkering forbudt skilte på en af fiskerhytterne og på vestsiden af
Havnehuset, samt foran slæbestedet (ejes af Svendborg kommune)

Så fra 2017 kan vi tilbyde et mindre antal parkeringsmuligheder for de medlemmer der har behov for af- og pålæsning af materiel m.v. Der er skiltning om parkering max. 6 timer, måske skal det reduceres.
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Jeg vil anmode jer alle om at overholde vilkårene, da vi i bestyrelsen ikke ser os
som politibetjente der skal anmode klubmedlemmer om at overholde parkeringsvilkårene. Behov for parkering er et stigende problem, og i 2017 og vi vil i bestyrelsen prioritere en løsning højt.
Klubben ser på mulighederne for en fremtidig god fælles løsning for alle de omkringboende og interessenterne der færdes omkring strandkanten.
Kom med til generalforsamlingen her har du mulighed for at komme med dit input til klubbens fremtid eller bemærkninger til året der er gået.
Generalforsamlingen søndag den 29. januar 2017 starter kl. 10,00 der mulighed
for kaffe/the og morgenbrød fra kl. 09,30.
Godt nytår – vi ses
Ib Oldrup

Pas godt på dig selv og de andre på vandet!

Broudvalgets årsberetning for 2016
Jeg vil starte med projektet med de 12 nye pæle på østsiden af broerne. Vi er ikke
kommet videre, da sagen stadig ligger i Miljøstyrelsen / Naturstyrelsen. Der er
ikke nogen til at tage sig af sagen. Det lyder mærkeligt, men da der flyttes til nye
lokaliteter andet sted i landet, har folk sagt op og der skal ansættes nye. Det er
man i gang med, og der er håb for at der sker noget, inden for de næste par måneder.
Vi har i foråret fået de sidste træpæle skiftet til borerør, så nu må vi håbe at de
kan holde i mange år.
Vi har i år igen lagt vore bøjer ud, og de er blevet benyttet flittigt både af fastliggere og gæster. Vi har også i år haft gæstesejlere, men dog ikke så mange, som vi
plejer. I 2015 var der 950 overnatninger i 2016 har vi haft 904. For 10 år siden
var her omkring 1.300. Indtægten er på ca. 85.000 kr. Broudvalget har sørget for
at tømme boksen for havnepenge.
Broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse. Mastekranen er blevet efterset og har i år igen fungeret uden de store problemer.
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Søsætning i foråret og optagning i efteråret er forløbet planmæssigt. Der er i år
kommet 27 både op. Der er i øjeblikket 48 på vinterpladslisten. Her lidt senere
kommer der 4 solinger og 4 handikapbåde mere på pladsen, så der bliver fyldt
godt op.
Et kommende projekt er den lave sidebro i optimisthavnen, som er ved at være i
ret dårlig stand. Jeg har fået en pris på 35.000 kr. fra Bro Lars, hvor vi så selv skal
lægge brodæk på. Det er sat på budgettet for næste år.
Broudvalget har igen i år afviklet en klubgrillaften i juni. Det blev en fin aften med hyggeligt klubliv.
Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for
godt samarbejde i det forløbne år.
Kim Isager
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Årsberetning for Kommunikationsudvalgets to underudvalg
(blad og IT).
Det er første gang vi holder årsmøde, med den nye bestyrelses- og udvalgsstruktur. I vores udvalg har vi valgt at de to underudvalg aflægger en fælles beretning
og et fælles budget forslag – som på den måde bliver Kommunikationsudvalgets
oplæg.
IT og hjemmeside:
Til jubilæet fik klubben foræret en vejrstation. Den er nu monteret på østbroen i 3
meters højde.
Der er lavet interface til hjemmesiden, så man der kan se det aktuelle vejr i Gambøt.
Der er opsat en "Info-skærm" i havnehuset. Denne viser det aktuelle vejr fra vejrstationen, samt DMI's byvejr fra Svendborg de næste 7 dage. Det opdateres automatisk hver halve time.
Skærmen viser også korte meddelelser til medlemmer og gæstesejlere.
Der er i foråret etableret trådløst netværk der rækker helt ud på broerne. Det ser
ud til at virke rimeligt, dog begrænset af den båndbredde vi har til rådighed via
vores adsl-forbindelse fra TDC. Se koden til netværket på infoskærmen i havnehuset.
Nogle funktioner på hjemmesiden er forbedret:
Det er nu muligt for alle medlemmer at sende relevante billedserier til hjemmesidens galleri. Se hvordan under menuen "BLADET" og "Send billeder til hjemmesiden".
Der kan nu laves tilmeldingsformularer til arrangementer, og der kan laves en
oversigt på hjemmesiden som automatisk viser tilmeldingerne.
Kontakt mig hvis I har dette behov.
Systemet der udsender nyhedsbreve er ligeledes blevet forbedret.
Jeg må desværre konstatere, at de fleste af jer der skriver indlæg på hjemmesiden
ikke har været særlig aktive i år.
Det mener jeg vi bør forbedre til næste år. Husk det er på denne måde vi kan informere klubbens medlemmer om hvad der foregår i klubbens afdelinger.
Jeg vil i løbet af vinteren arrangere hjemmeside-kurser, så I kan blive opdateret.
Jeg vil opfordre udvalgene til at finde nogle der seriøst vil påtage sig den opgave
det er at skrive indlæg til hjemmesiden.
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Jeg efterlyser også en der har kendskab til web-udvikling og som har lyst til at
hjælpe med udvikling af hjemmesiden.
Gambøtposten:
I Gambøtpostens redaktion har vi ikke oplevet nogen nævneværdig forandring i
forhold til tidligere år. Meget af stoffet kommer ind for sent – men Ingeborg og
undertegnede har fundet en rutine, så det indtil nu er lykkedes at få bladet frem til
tiden. I 2016 lavede jeg en større bommert, idet jeg brugte teksten fra 2015 til
Ungdomsafdelingens indlæg – dog med billeder fra 2016. Jeg beklager. Der må
yngre kræfter til!!
Jan Knudsen / Carl Nielsen
————————————————————————————————
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Årsberetning 2016 Sejlerskole
Sejlerskolen har igen i år haft en fin sæson med deltagelse af 23 elever og 9 instruktører.
Undervisningen er primært foregået i klubbens 4 solinger, klubbens Int. 806ér, 1
–2 J70ére, Kim Isagers Spækhugger, Ulla og Carstens Grinde og Mai Risagers
L23.
Sæsonen startede tirsdag den 3. maj med lektion nr. 1 efter Dansk Sejlunions
undervisningsmateriale for førsteårseleverne og lektion nr. 13 for andenårseleverne. Sæsonen sluttede tirsdag den 13. september.
I perioden fra 9. august til 13. september havde sejlerskolen et samarbejde med
Oure skolerne.
Pro Skipper eleverne fra Oure 4 piger og 2 drenge fik i sejlerskolen mulighed for
at afprøve deres sejlmæssige og pædagogiske kunden på sejlerskoleeleverne,
idet de under kyndig vejledning af sejlerskolens erfarne instruktører agerede som
instruktører for sejlerskoleeleverne. Det blev en god og spændende oplevelse for
alle parter.
Søndag den 14. august deltog 8 elever, 4 Pro Skipper elever og 5 instruktører i
en heldagstur Tåsinge Rundt. Dagen startede med morgenmad i det fri ved Bådehuset, hvorefter deltagerne blev fordelt på bådene: En Grinde, en Spækhugger,en
Impala 36 og en X-34.
Turen var en non stop sejlads, hvor deltagende elever og Pro Skipper elever efter
tur fik mulighed for at agere skipper på de aktuelle både, både med hensyn til at
sejle og styre båden, men også med hensyn til at navigere efter aktuelle farvandsafmærkninger og sidst men ikke mindst hvordan man for sejl og på kryds
passerer Svendborgsund broen.
Vejret under sejladsen startede med en jævn til frisk vestlig vind, men ændrede
sig i løbet af sejladsen til frisk til hård vind med meget kraftige byger af regn og
vind.
Hen på eftermiddagen nåede alle bådene tilbage til Thurø Sejlklub en rigtig sejleroplevelse rigere.
Halvdelen af august og hele september har der været trænet intenst med mand
over bord manøvre, anløb af havn og kontrolleret bomning med mere, da 9 sejlerskoleelever i forbindelse med erhvervelse af duelighedsbevis, skulle aflægge
prøve i praktisk sejlads i sejlbåd. Tirsdag den 4. oktober var det så alvor. Alt
forløb efter planen og alle 9 elever bestod prøven.
Det har været en fin sæson med mange gode sejladser og godt socialt samvær.
Der har igen i år været ydet en stor og professionel indsats fra alle instruktørerne.
Sejlerskolen har fået henvendelse fra 6-7 af de elever, der reelt er færdige i sejlerskolen og har aflagt prøve, om der var mulighed for at fortsætte i sejlerskolen
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i 2017. De vil meget gerne fortsætte og lære mere, da det at have en fast dag i
ugen og forpligte sig overfor sejlerskoleinstruktørerne sikre at de kommer ud på
vandet.
I sejlerskole udvalget arbejder vi på sagen for at se om vi kan opfylde disse ønsker med de ressourcer vi råder over.
Udvalgsformand Sejlerskole
Steen Andersen
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Beretning for optimist og ungdom 2016
Endnu en sæson nærmer sig sin afslutning. Det har igen været et begivenhedsrigt
år. Vi har faktisk gang i rigtig mange ting. Hør selv.
Sæsonen startede, kan man vel godt tillade sig at sige, med den fedeste overnatningstur i søspejdernes hytte. Anført af Martin og Johan blev det en super oplevelse for alle vore sejlere både store og små. Det er med til at styrke sammenholdet på tværs af holdene og alder med sådanne oplevelser. Teenagehule på hemsen
og pigefnis og drengehørm i sovesalene. Det er max hygge.
Som noget nyt i år har vi haft tørtræning i nogle af vintermånederne som Thomas
Buch Nielsen stod for. Det var rigtig fint med dette tilbud til vores børn.
Endelig blev det april måned og vi kunne hente grej ude i laden og pakke skuret
ud. Det er næsten ikke til at vente på at kølbådene kommer af pladsen når solen
begynder at få magt igen.
Vi har været ca. 45 - 50 sejlere i ungdom og optimist i 2016. Vi startede ca. 10
nye sejlere op, der har været noget udskiftning på holdet i løbet af sæsonen. Alt i
alt nok nogenlunde samme antal da vi slutter. 1. og 2. årssejlere har sejlet sammen i år. Det har fungeret rigtig godt med nogle med lidt erfaring sammen med
de helt nye.
Så vovede vi at lave et krabbehold igen i år. Johan tog handsken og mente, at nu
var det tiden. Christoffer kom med på holdet – super dejligt. En bragende succes
blev det igen i 2016. Det breder sig som ringe i vandet, at det er fedt at komme i
sejlklubben til leg og ballade sammen med krabberne.
Torsdag har også i år været den store træningsdag. Fra k. 16.00 er der stor aktivitet på havnen. Alle træner den dag enten kl. 16.00 eller kl. 17.30. Krabberne kommer dog om tirsdagen hvor der er lidt mere ro, altså lige indtil de kommer……..
Torsdag har været ”adventuredag” som har været nyt i år. Vi vil gerne uddanne
den hele sejler, som både kan sejle, binde knob, stikke en kurs ud, se i et søkort
osv. osv. Tirsdag har været 100% kapsejladsorienteret og alle de der gerne vil
sejle mere en 1 dag om ugen, og som gerne vil kapsejlads har været med her.
Vi vil gerne takke vejrguderne for meget dejligt vejr i 2016. Passende mængder
af vind på de fleste træningsaftener. Mange soltimer på bænkene ved havnehuset
til forældrene.
Sommersejl løb af stablen i uge 27. Det var en bragende succes igen i år. Tak
endnu engang til Martin ”sommersejl” og Johan for at stå i spidsen for en uge
med smuglertogter, historiefortællinger, nedgravning af skatte m.m. Styrkelse af
sammenhold på tværs af klubber, aldre og kunnen er meget værdifuld.
Forældresejlads var på programmet igen i år. Gudskelov for det, Susanne kom
endelig af med havenisserne som Jens Nørregård gik hårdt efter dem. Han ville
bare have dem, og nåde knapt ud af havnen før en kæntring havde sikret ham trofæet. Tillykke Jens.
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Sidste sejlaften nu med traditionsrig mørkesejlads. Efter pizza i klubhuset rigges
der til. Stemningen er spændt. Lygter monteres, bøjer med lys ligges ud og så går
det løs på vandet. Så fedt!
Flere af vores børn og unge mennesker har deltaget i stævner i både ind- og udland i løbet af sæsonen. Frankrig, Kina, Holland, Østrig, Kerteminde, Fåborg,
SSS, Skælskør, Peblingesøen og Sønderborg bare for at nævne nogen af stederne.
Super gode ture og oplevelser til store og små. Flotte resultater er det også blevet
til. Vi har nu igen fået flere B-sejlere i klubben, Simon og David vandt DM i Feva
med Jan og Johan på en flot 2. plads. Calle Sørensen var med til at vinde Ranglisten I Hobie. Stort tillykke til jer alle. Alle kæmper det bedste de har lært når de er
af sted og hver gang er man blevet en erfaring rigere. Nogen oplever det fedeste på
vandet og for andre sker det fedeste på land.
Vores eget stævne blev afviklet 1. weekend i september. Super hyggelig weekend for alle både på land og på vand. Som noget nyt - nu med indbygget distancesejlads søndag. Selv i regnvejr var det noget som tåler en gentagelse.
Forældresejlads var på programmet igen i år. Gudskelov for det, Susanne kom
endelig af med havenisserne som Jens Nørregård gik hårdt efter. Han ville bare
have dem, og nåde knapt ud af havnen før en kæntring havde sikret ham trofæet.
Tillykke Jens.
Vi er heldige vi har en dejlig klub hvor mange gerne hjælper og giver en hånd
med. Det gør at arbejdet i optimist og ungdomsafdelingen er sjovt. Der er mange
som bærer, men som med alt frivilligt arbejde kan der altid bruges mere hjælp. For
mange er det nok svært at overskue hvor man kan give en hånd, men kom gerne
og spørg, der er altid noget at gøre.
En særlig tak skal lyde til trænergruppen for det store engagement som I altid yder
i forhold til de unge mennesker - 1000 mange tak for det til jer alle. Så mange
kompetente trænere samlet i en klub, det er ikke alle forundt.
Mange tak til Lars som i år har gået sit eget følgebådsudvalg . Vores følgebåde
sejler faktisk altid. Det er sjældent hele vognparken ikke kører. Det har været fantastisk at tage de 2 nye ribber i brug i år. Tænk hvor er vi heldige med så meget
fint grej.
Tak til alle fordi der ydes en indsats stor som lille, det hele er med til at få tingene
til at fungere. I skal vide at det er højt værdsat
Vi ses til en ny dejlig sejlsæson i 2017
Mette Christoffersen, formand for ungdomsafdelingen
_________________________________________________________________
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PIGESEJLERNE årsberetning 2016
Året 2016 har på mange måder været et særligt år for pigesejlerne!
- Det blev året, hvor solen skinnede og vinden var mild og god – og hvor temperaturen kun sjældent faldt til under 20 grader onsdag aften. Som følge heraf nogle
forrygende aftener på vandet, uanset hvad programmet bød på!
Sikke solnedgange!!!
- Det blev også året, hvor alle både på vandet havde kvindelig skipper. Tidligere
år har adskillige mandlige klubmedlemmer stillet sig selv og deres båd til rådighed for pigesejlads.
Det har vi ikke måttet bede om i år!
- Det blev nemlig også det år, hvor der blev sejlet næsten lige så meget i klubbens
både som i private både – 6 private både og 5 klubbåde ved sæsonens afslutning.
Der har været 2 besætninger, der ønskede at sejle Soling og 3 besætninger, der
havde lyst til at prøve kræfter med de nye J70 – de sidste med kyndig og stabil
oplæring fra J70-sejlernes afdeling. Stor tak til Henrik, Bjerne og Calle for det!! –
nu er pigerne ”selvkørende” – hvis vi ellers kan få besætningsfordelingerne til at
gå op.
Der har også været programlagt mulighed for at alle pigesejlere kunne få prøvet
at sejle klubbåd. Det har mange benyttet sig af.
- Og så blev det første år med ”brugerbetaling”.
I lighed med alle andre skal pigerne naturligvis betale for at benytte klubbens både. Det er en stor udgift, klubben har, for at holde så mange både sejlende. Selvom anskaffelsen principielt er sponsor finansieret, så er der jo ret store udgifter i
forbindelse med drift, vedligeholdelse, sejl, bådplads, op-/isætning, forsikringer
mv. I pigeafdelingen har vi valgt som forsøg at lave en kollektiv betalingsordning, således at alle gaster udover medlemskontingentet betaler til en fælleskasse,
som skal dække udgiften til ”leje” af klubbens både. Dette for at sidestille gaster i
klubbåde med gaster i de private både.
Det er nu tid til at evaluere den ordning. Vi er opmærksom på, at der er forskellige holdninger til dette – og har selvsagt også overvejet grundigt!
Vi forventer input – pro et contra - dog ikke debat - under evt. på årsmødet. På
det kommende skippermøde, hvor alle både er repræsenteret, tager vi så debatten.
Så kan alle besætninger nå at få sagen vendt og taget stilling!
- Det var også det år, hvor vi alle for første gang havde mulighed for at prøve
kræfter med optimister, småjoller og brætsejlads. Et godt initiativ med masser af
sjov på vandet.
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- Og endelig har det været første år uden pige-formand.
- Det blev desværre også året, hvor Hyæneræset måtte aflyses pga. for få tilmeldte
både. Og for første gang uden tilmeldinger fra TSK!
Den sene flytning af datoen er nok hovedårsagen til det.
Så både smykker og pokal lægges bag lås og slå til næste år, hvor det er os, der
står som arrangør.
Klubbens struktur er ændret sådan, at hver afdeling ikke længere er repræsenteret
i bestyrelsen. Pigeafdelingen hører under aktivitetesafd, som repræsenteres af Jørgen Holme. Vi kan gennem ham få emner drøftet eller bede om selv at deltage i et
bestyrelsesmøde. Dette har ikke været aktuelt i år.
Pigeudvalget har arbejdet som et kollektiv med forskellige ansvarsområder og har
ikke haft en formand. Om det er fremtidens scenarie, må drøftes og besluttes.
Men ser vi bort fra ovenstående, har det været et rigtig godt og traditionelt pigesejler-år med 12 tilmeldte både og ialt 58 pigesejlere.
Programmet har vekslet mellem kapsejlads og andre sejlaktiviteter på vandet.
- Opgavesejladsen i foråret var en alternativ holdkapsejlads på tværs af
bådtyper/-størrelser. Det kunne vi nok godt prøve igen!
- ”Mand-over-bord” blev til ”person-over-bord” – men i skrivende stund er resultatet uklart. (I hvert fald var der jo ingen mænd, der kunne smides overbord).
- Handicapsejladsen, hvor vi starter forskudt ift lystal, blev ikke fuldført pga
grundstødninger af begge deltagende J70. Her måtte dommerstaben træde til!!
Den mere teoretiske del efter sejladserne – undervisning, diskussion, deling af
oplevelser mv – er alle aftener foregået i det fri pga det gode, lune vejr. Bådene
har på skift været ansvarlige og har taget det seriøst, så der har været lidt at gå
hjem med.
Eftersnak, mad, drikkelse , kaffe mv har som altid været i god stemning og med
godt humør. Én af perlerne i den tradition, vi har!!!
TAK til de mænd, der stod os bi – også i denne sæson:
Vores trofaste overdommer, Bent, og hans hjælpere, som på skift har lagt båd til
vores kapsejladsaktiviteter: Jens Erik, Bjarne, Jan og ”reserven”, Poul Erik. Uden
dem, ingen kapsejlads!!
Og tak til alle jer, som deltog, og gjorde 2016 til endnu
et dejligt pigesejlerår !!!
Pigeudvalget
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J70 – udvalget, Årsberetning 2016
Først en stor tak til vores sponsorer for jeres interesse i Thurø sejlklubs nye J 70
– projekt. Vi er kommet langt pga. af jeres opbakning. Projektets mål er, med
udgangspunkt i Thurø Sejklub, at skabe et attraktivt sejlmiljø for alle på tværs af
alder og køn. Vi ønsker, at blive en central spiller i Dansk Sejlunions langsigtede
projekt ”Puls og vand i håret” der vil gøre sejlsport mere synlig og tilgængelig for
alle. Vores mål er, at 4 stk. J70´ere ligger i Thurø sejlklub indenfor de næste to år.
Sæson 2016: De to første både blev sat i vandet i Påsken 2016 og var hurtigt ude
på Sundet til de første træningsture. Bl.a. kom Middelfart sejlklub og trænede. I
den forbindelse blev der skrevet en artikel i Minbåd
http://minbaad.dk/nyhed/archive/2016/29/march/article/private-kan-leje-j70erpaa-thuroe-se-priserne/
I forbindelse med Dansk Sejlunions generalforsamling d. 7. april på Hotel Svendborg stillede Thurø sejlklub
op med en J70`er på Centrumplads. Så kunne deltagerne og svendborgenserne se
båden i virkeligheden og læse om
J70 - projektet .Ved Standerhejsning d. 17. april blev klubbens nye både døbt af
Dansk Sejlunions generalsekretær Mads Kilte-Olsen, med megen anerkendelse af
klubbens initiativ.
http://minbaad.dk/nyhed/archive/2016/19/april/article/thuroe-sejlklub-roses-afsejlunionen-for-j70-koeb/
I anledningen af 150 året for den organiserede sejlsport i Danmark blev der afholdt arrangement i Svendborg. Thurø sejlklub var selvfølgelig tilstede med J70
–Projektet, og interesserede kunne prøve en tur på vandet.
Bådene har fra maj måned været på vandet hver mandag til aftenkap. Om tirsdagen har Sejlerskolen benyttet en enkelt mens Pigesejlerne har haft glæde af alle 3
både. Der ud over har bådene været benyttet til Liga træning, og af de der har
købt klippekort til bådene. Fremadrettet vil ungdomssejlerne tage J 70`erne i brug
og bådene vil indgå i Minifleet om torsdagen. Der ud over arbejdes der på, at skabe sejlmulighed for studerende, som bliver en del af klubben samt fast Ligatræning for andre klubber. Så stille og roligt opnår vi målet om at skabe et sejlmiljø
omkring bådene på tværs af alder, køn og sejlerfaring.
Thurø Sejlklub har deltaget i Sejlsportsligaen i 2016. Vi har haft en bruttobesætning på 8 mand bestående af 4 ungdomssejlere og 4 seniorer. Sæsonens første
Ligastævner blev afholdt i Lundeborg, og to af klubbens sponsorerede både var
blandt de både, der blev dystet i. I alt var 32 klubber repræsenteret med mere end
130 sejlere fra hele landet. De efterfølgende stævner var i Julesminde, Thisted og
afsluttende i Skovshoved. Thurø sejlklub sluttede på en samlet 9. plads ud af 18
klubber, men med kun 2 point fra 5. pladsen. Så det var meget tæt.
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I uge 25 pakkede ungdomsholdet ”Hotel Svendborg” på traileren og ruller
sydover for at deltage i EM i J70. Der var 94 deltagende både fra hele Europa.
Det blev til en sekundær placering så der er et stykke vej op i verdenseliten.
I starten af. august var klubbens tre både samt to besætninger i Kertemindefor
at sejle træningsstævne.
Sejladserne blev gennemført i hård vind med i alt 8 besætninger. Det var klubbens ungdomshold der klarede sig bedst mens ”de gamle” var lidt udfordret
med et par spiler kæntringer.
I efteråret afholdte Thurø Sejlklubs J70 - Projekt to eventsejladser for SSP
Technology. Der var ca. 25 deltagere pr. gang. Gæsterne dystede efter konceptet fra Sejlsportsliga med en erfaren J70 sejler fra klubben ombord. Efter konkurrencen på vandet, var der grillmad og lidt at drikke. Arrangementerne var
en stor succes ,og vi kan se,at den form for firma events, skal vi gøre meget
mere ud af de kommende år.
I den kommende sæson bliver behov for at konsoliderer J70-Projektet og opbygge en stærk organisation der kan videreføre projektet. Så vi håber meget på
at alle vil bidrage og bakke op om den forsatte udvikling til gavn for sejlerne,
klubben og det sydfynske sejlmiljø.
Formand J70-udvalget, Henrik Meyer

.
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Bowling aften…
Torsdag 23. Februar 2017
Kl. 17,45
Kære venner så er det atter tid til vores årlige dyst, ikke
på kapsejladsbanerne, men på bowlingbanerne i Bowl
in Svendborg.
Vi starter med at dyste, og efterfølgende er der buffet.
Prisen inkl. bowling, sko samt efterfølgende buffet:
219, - 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 reduceret pris.
Så husk jeres medlemskort
Tilmelding til aktivitetsudvalget v. Bent
senest: 18/2 på
telefon
2042 1860 eller
6220 7160

Pinseturen 2017
Hvor ska’ vi hen do………
Det ligger stadig hen i det uvisse, men pinsen falder fra fredag d. 2. juni til den 5.
juni. Reserver allerede nu dagene i TSK regi, og hold øje med tilmelding og yderligere informationer på klubbens hjemmeside.
Udvalget i år består af:
Margit & Jens Erik
Lone & Jan
Ingeborg & Bent
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Vinterarrangement i Egely….
En stor succes med stort fremmøde
Vinterens spisearrangementer har været en stor succes, godt initiativ Inna
Vi mødes om torsdagen én gang om måneden. i vinteren 2016/2017
Men - da det er med mad - er det nødvendigt med tilmelding dagen før, så der kan
blive købt ind til det antal vi bliver.
Følgende datoer endnu for vinteren 2016/2017:
Mødetidspunkt:
Torsdag den 2/2 kl. 17.00 - eller så tæt på som man kan, der spises ca. kl. 18.
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 skal man selv medbringes
Tag evt. kaffe/te og en småkage med, hvis I ønsker dette.
Tilmelding senest om onsdagen kl. 17.00
tlf. 2156 3506 eller 4040 4664. Tilmelding er bindende.
Alle er naturligvis velkomne, selvom man ikke vil spise med.
Vel mødt Inna Krat

Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,
ha’ en livline til land og brug vesten.
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Lån en Klubbåd til Mandagskapsejlads
Hvis du ønsker at låne en klubbåd til Mandagskapsejlads i den kommende sæson, skal du møde op i Egely mandag d. 20 februar kl. 19.00.På mødet vil bådene blive fordelt, og forårsklargøringen planlagt.
Hvis du ikke kan være til stede, så skriv en mail til mig:
jorgen.holme@gmail.com eller ring på 50 45 68 64 inden d. 20 februar. Hvis der
ikke er både nok til de besætninger, der ønsker at sejle, kan det blive nødvendigt
med en lodtrækning blandt besætningerne.

Forårsklargøring af Solinger og 806
Kære Sejlere som har fornøjelse af at sejle i Solinger, unge, gamle, drenge og
piger
Så er det nu du har chancen for at få en eller flere hyggelige dage sammen med
sejlerkammerater, hvor bådene gøres klar til sejlsæsonen. Vi starter i weekenden
d. 1-2 april ( og det er ikke en aprilsnar). og fortsætter 8-9 april kl. 10.
Sæt kryds i kalenderen, så du deltager i mindst en af weekenderne, med at klargøre bådene til endnu en forrygende sejlsæson. Hvis man låner en af Klubbens
både til mandagskap., pigesejlads, sejlskole fleetsejlads, er det en forudsætning,
at man tager del i klargøring af bådene. Hvis vi bare er mange nok, behøver det
ikke at tage så lang tid.
Husk godt humør og noget praktisk arbejdstøj!!
På gensyn til foråret.
Mvh.
Formand for Solingafdelingen
Jørgen Holme

Se de aktuelle vejrmålinger på: www.thuroesejlklub.dk/vejr
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Velkommen til nye
medlemmer
I Thurø Sejlklub
Charlotte Hyldal
Malene Kallan
Mette Dybdahl
Jens Z Gjødrik-Andersen
_____________________________
Sejl-sikkert-artikel nr. 4
Mette Hundahl
Januar 2017

Vintertid er tjek-tid
Mens vi sejlere går rundt i den mørke, kolde vinter og sukker efter lys, varme
forår, klargøringstid og sejlsæson, så er der god tid til at tjekke sit sikkerhedsudstyr. Måske er der noget, som skal suppleres, repareres eller udskiftes, og det
kan man jo lige så godt få gjort nu.
Sidste weekend i februar og første weekend i marts er der Boat Show i Fredericia, og det er en passende lejlighed til at få købt reservedele og nyt udstyr, endda sandsynligvis til en god messepris.
Tænk over, hvilket af dit udstyr, der skal tjekkes. Det kan fx være:
Redningsveste
Redningskranse
Førstehjælpskasse
Sikkerhedsliner
Pyroteknik (nødblus m.m.)
Brandslukkere
Redningsflåde
Søgelænder
Tågehorn
Navigationsudstyr
Foruden naturligvis alt andet udstyr, såsom sejl, rig, tovværk, ankre, fendere
osv.
Fortsættes...
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Vintertid er bliv-klogere-tid
Men det kan også være, at du skal have opdateret din viden og dine færdigheder.
Det er måske nu, du skal tilmeldes et kursus i duelighed, have certifikat til at
bruge VHF'en (SRC-bevis) eller skal videre til yachtskippereksamen. Det kan
også være, du skal læse bøger om navigation og vejr og andre vigtige emner,
eller du skal måske se videoer om de samme emner eller måske om manøvrering
og fortøjning. Det er godt at have sin teoretiske baggrundsviden i orden og opdateret med det nyeste, inden man skal ud og praktisere det i sommerhalvåret. Et
sted at starte sin vidensøgning kunne være følgende to hjemmesider:
Den danske: https://www.respektforvand.dk/
Eller den engelske: http://www.rya.org.uk/
Begge hjemmesider har meget god information og der er tekst og fine videoer.
Videoer
Videoer viser det hele så smart, så hvis du lærer bedst ved at se, hvordan man
gør, så kan du, udover de sider, som var nævnt ovenfor, finde videoer på Youtube: https://www.youtube.com/
Det kan være svært at finde de gode videoer, så måske skal man lede lidt. Du
kan søge på ord som: sejl sikkert, trim eller redningsvest eller hvad du leder efter. Hvis du skriver søgeordet RYA, så kommer der mange engelske videoer,
som er af en god kvalitet. Men vil du helst lære på dansk, så kan sejlesikkert være en godt søgeord.
… og så går den vinter med noget fornuftigt, og lige pludselig kommer foråret 
Husk nu, at vi skal passe godt på os selv og hinanden på vandet!
.
Højtvandsgrænsen
den 4-5 januar 2017
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Thurø Bageri

Struwestræde 3 og Brogade 29
Tlf. 62 20 50 43

Din lokale håndværksbager
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Pigernes vintermøde
Vi har i år inviteret Mette Hundahl til at komme og fortælle om sig selv som forfatter og omkring tilblivelsen af hendes nye bog om: Vejret på vandet.
Mødet starter med foredraget hvor alle er velkomne til
at deltage. Herefter der er hygge og snak om sidste, og kommende års bedrifter på vandet i pigeregi.
Mød op til en dejlig pigeaften her i de sure vintermåneder. Der er lidt lækkert til ganen efter mødet.
Pigeudvalget

Vore lokale kontakter i Svendborg
Frederiksø 3A
5700 Svendborg
Mikkel Synnestvedt 21724333
Anders Vinther
42784292
Bjarne Huusfeldt
40309717
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Pigesejlernes Vintermøde
Den 8. marts kl. 19.00 i Egely

'Vejret på vandet'

Mette kommer og fortæller om sin nye
bog og arbejdet med at starte eget forlag.
Hun vil give gode råd om vejret og hvordan man finder de bedste vejrudsigter.
Bogen sælges denne aften for 350 kr.

Mettes nye bog giver forklaringer
på, hvordan man bruger vejrudsigter og vejrkort, planlægger sejladsen og tyder det vejr, man møder,
både kystnært og på oceanerne.

Kim Bork Mathiesen, som er formand
for FTLF (langturssejlerne), har anmeldt bogen. Han skriver bl.a.:
'Bogen er så grundig, at enhver vejrnørd burde kunne få svar på sine
spørgsmål. Og samtidig let tilgængelig, med letforståelige oversigter og
gode tips undervejs.
Jeg kan varmt anbefale bogen til enhver, der har behov for lidt mere viden
om de elementer vi lever i. Den bør
indgå i ethvert skibsbibliotek.'
Læs hele Kims anmeldelse her http://
www.ftlf.dk/

Bogen indeholder over 300 illustrationer og fotografier, som gør
det let at forstå vejret og vejrudsigterne. Det er en praktisk anvendelig bog med mange eksempler, og
den er skrevet i et letforståeligt
sprog. Du kan læse mere om bogen her: http://detblaaforlag.dk/
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Aftenkapsejladserne 2017
Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne.
Online tilmelding på www.thuroesejlklub.dk
Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr., og skal være overført til Fynske
Bank reg. nr. 0813 konto nr. 8130467300 senest den 24. april.
Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.
For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt
startgebyr.
Regler
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 2017- 2020 med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS.'s forskrifter forskrifter samt de bestemmelser, der fremgår af
sejladsprogram.
Ledelse
Har du spørgsmål i forbindelse med kapsejladserne, kan følgende personer kontaktes:
Lars Løvschall tlf. 2966 5499 mail: larsthuroe@gmail.com
Ole Jensen tlf. 6170 5397 mail: miss.thilde@thuromail.dk
Anette Hoff tlf. 2258 1623 mail: anettehoff66@gmail.com
Lørdag den 29. april sejles op til 4 stk. OP/NED baner på Lunkebugten.
Aftenkapsejladserne:
Sejladsdatoer for selve aftensejladserne:
Forår: 1/5 - 8/5 - 15/5 - 22/5 - 29/5 - 12/6 - 19/6 - 26/6
Sommerferie i juli.
Efterår.: 7/8 - 14/8 - 21/8 - 28/8 - 4/9 - 11/9 - 18/9
I alt 18 gældende sejladser.
D.v.s. 11,11 kr. pr. sejlads. Det er da billigt.
Lørdag den 23. september, sejles der op til 2 stk. OP/NED baner om formiddagen
som tæller som en sejlads og en distance-sejlads om eftermiddagen som også tæller som en sejlads i det samlede resultat.
Præmieuddeling sker mandag den 25. september kl. 19:30 i Thurø Sejlklubs klubhus Egely, hvor der som altid vil være lidt godt til ganen.
Ovenstående er uddrag af sejladsprogrammet se i øvrigt klubbens hjemmeside.

Undgå at ende som fiskeføde.
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Handicap afdelingen
Årsberetning 2016.
Onsdag den 7.oktober afholdt Handicap afdelingen i Egely, sædvanen tro årsmøde, startende med spisning.
Det var dermed afslutningen på en sæson der startede med det fineste sejlervejr,
for så at tage revanche med regn og blæst hen over sommeren. Til gengæld blev
september måned den flotteste i mands minde med sommertemperaturer og behagelige vindforhold.
Det gav en masse fine sejladser rundt i hele området og indtil flere passager i fineste stil af Skyderende med Kim som sikker navigatør.
Sæsonen har været god ved bådene. Der er ikke de store ting der skal gøres i vinter. Vi er også dækket ind med sejl.
Dog var der dog enighed om at det vil være rart at have et ekstra storsejl til Mini12 meter bådene liggende klar.
Der er også behov for nye løftesejl.
Kasseren og formanden der også deltog i mødet pointerede vigtigheden af at afdelingen aktivt forsøger at skaffe midler til støtte for de tiltag og anskaffelser
Handicapafdelingen ønsker og har brug for.
Formanden opfordrede til at man søgte fonde til diverse ønsker.
Lars Andersen og Flemming Helskov påtog sig den opgave og de er i fuld gang
med at søge til storsejl og løftesejl.
Igen i år har vores hjælpere taget et stort slæb både til lands og til vands og gjort
det muligt for os af give handicappede sejlere den store oplevelse det er, at sejle
vandende tynde omkring Thurø Sejlklub og ind i mellem nyde kaffen og en snak
på pladsen.
Vi ser allerede frem til sæsonstarten 2017, her er planen at afholde et breddestævne i juni måned, mere om det senere.
Erling Justesen
Handicap Afdelingen
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ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN

HAVNENS MARITIME BUTIK

Jessens Mole 3

Tlf. 62 21 52 06

