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 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 Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

62 20 53 97 

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. 3/2016 eller gå på hjemmesiden under:   
”kontakt klubben” 
 
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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April: 15. Søsætning i Gambøt 

   19. Start på seniordage 

   23. Standerhejsning, kl. 15 på havnen 

   26.    Fordelingsmøde piger 

   29. Kapsejlads starter, skippermøde kl. 9 

  

Maj:   01. Ordinære kapsejladser starter 

   03. Pigerne starter sejlads 

   05. Skal du med til Lundeborg?     

 

Juni:   02 til 05 Pinsetur med sejlklubben  

   11. Sidste indlæg til Gambøtposten     

   30. Klubgrillaften, grillen er klar kl. 18.00 

 

sommersejl i uge 26. 
 

 

 

 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 11/6-2017 

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   
 
Klubben er kommet godt fra start her i 2017. 

Sidst i januar blev generalforsamlingen afholdt, med deltagelse af mange kendte 
ansigter. Der er kommet mange nye medlemmer de seneste år, som vi også gerne 
vil se og hilse på denne dag. Ellers forløb dagen godt, alle bestyrelsesmedlemmer 
og underudvalgsformænd forsætter, dog ønsker vore valgte revisorer efter mange 
år på posten at holde op. Økonomien har manges interesse for nødvendigheden 
om stigning i kontingenter, og andre ydelser der skal betales. Klubben har ydet er 
stort beløb til køb af vore J-70 både, men det har kunnet holdes indenfor budget-
tet uden stigninger. 

 I vinterhalvåret har der været fællesarrangement aftener, med et stigende antal 
medlemmer der har deltaget i de månedlige arrangementer. Arrangementerne har 
ikke haft kapsejlads og regelsæt som det vigtigste, men der har været serveret en 
menu, tillavet af klubbens medlemmer, det har været fællesskabet som her har 
været den drivende kraft. Mange klubmedlemmer, som har deltaget, har allerede 
for den kommende sæson givet tilsagn om at tilrettelægge en månedlig aften i 
fællesskab. 
Dig som ikke fik tid med deltagelse i denne vintersæson, får nu muligheden i den 
kommende vintersæson. 

Foråret er på vej, og de fleste er i gang med at gøre båden klar til sæsonen, og 
foretage årets indkøb af nyt materiel.  Inspiration kan der også være kommet fra 
årets bådmesse som i år havde mange gæster, det lover også godt for den kom-
mende sæson. 

Samtidig spirer det med energi og humør blandt de medlemmer som ihærdigt 
arbejder for klubben på at gøre sæsonen klar til os alle. 

Gå ind på http://www.radiodiablo.dk/358-lyt-til-radio-diablo.html og lyt her til de 
nyheder der sker i klubben. 

Til DS-Generalforsamling i Svendborg den 18. marts stillede Ditte Juul fra klub-
ben 
op som kandidat til suppleant i DS-bestyrelsen. Som 
ny formand for Dansk Sejunion er valgt Line Mar-
kert, vi har haft kontakt til Line og det er lykkedes 
TSK at få hende til at komme til vor Standerhejs-
ningsdag. På generalforsamlingen skulle Klubudvik-
lings-prisen uddeles hvor TSK var nomineret 
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Den 25. marts var formand Ib Oldrup og næstformand Jesper Henriksen en tur i 
Øksnehallen i København, da TSK var nomineret til Historiske Dages Fornyel-
sespris. 

Det er en stor bedrift og viser godt fælles arbejde i afdelingerne og udvikling i 
klubben, desværre kom vi ikke helt i mål, men kan alligevel være glade, særligt 
for de ildsjæle som er i klubben og yder en stor indsats. 

Gennem sæsonen vil klubben have meget at byde på, ligesom 2016 vil vi som 
nævnt starte standerhejsningsdagen den 23. april med et brag af en festlig dag. 
Program for standerhejsningen vil komme på hjemmesiden. Afse et par timer søn-
dag eftermiddag og tag det i festligheden. Vi fik døbt 2 både i 2016, og den tredje 
båd skal døbes. 
Der er også andet på programmet, bliver vi igen ungdomsvenlig sejlklub, og vi 
har fået nye underafdelinger Sejl og Studer med aktiviteter. Hør det seneste om-
kring klubben, afse et par timer søndag eftermiddag og tag del i festlighederne. 

Alle udvalgene bliver klar til sæsonen, vi vil som tidligere, have Aftenkapsejlads, 
Ø-Havet Rundt, Fleetsejlads, Pigesejlads, Ungdomssejlads i de forskellige jollety-
per, J-70 stævner, Event for sponsorer, seniorarbejde m.m.  der er nok af aktivite-
ter. 

Med disse bemærkninger vil jeg ønske alle en god sejlersæson 

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 og Brogade 29  

 
Tlf. 62 20 50 43 

 

Din lokale håndværksbager 
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Følg i Jesus kølvand ………… gå på vandet, for flere år siden fik ungdoms afde-
lingen 4 SUP board, som på moderne fynsk betyder Stand Up Paddle Board og 
det er i grunden trist hvis de ikke bliver brugt hver dag, da det er en sjov og sund 
måde at bevæge sig rund på vandet på. 
 

 

 

Alle medlemmer i TSK er velkommen til at låne disse board og paddel sig en tur i 
vores dejlige omgivelser. De 3 røde board er meget nemme at holde balancen på 
og er derfor et godt begynder board, det hvide er lidt svære at bruge til gengæld 
er det noget hurtigere. 
SUP board kulturen er under hastig udvikling for tiden mange kølbåde er også 
begyndt at medbringe oppustelige SUB board så man altid kan gå en tur i havnen 
i bogstavliste forstand.  
Håber at se mange nye bruger i 2017 sæsonen  / Lars   
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OBS. OBS. 
Klubgrillaften i 

Gambøt 
Fredag d. 30. juni 

 
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grill-
aften fredag d. 30. juni. Grillen er klar kl. 18. I skal bare selv 
medbringe kød – tilbehør og drikkevarer. Hvis nogen har et mu-
sikinstrument, så tag det med. Vi håber meget, at se et bredt ud-
snit af klubbens medlemmer denne aften. Tilmelding er ikke 
nødvendig, bare mød op med madkurv og godt humør.  
På vegne af broudvalget. 
 Kim 

Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og brug vesten. 
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Sejlerskole sæson 2017 

 

Sejlerskolen i TSK har eksisteret siden 2013. Det primære formål indtil nu har 
været at oplære nye sejlere i alderen fra 20 +. Det har imidlertid vist sig at en stor 
del af sejlerskoleeleverne er i alderen 30 + og når de først har fået duelighedsbe-
vis, så ønsker en del af dem at fortsætte deres sejlermæssige udvikling ikke nød-
vendigvis alle sammen i samme retning. Det har givet anledning til at overveje 
sejlerskolens fremtidige mission. 
Med baggrund i den viden vil vi i sejlerskolen forsøge at udvikle og udbyde en 
større pallet af kurser for om muligt at dække det behov, som synes at være til 
stede. Vi vil gerne skabe livsværdi for den enkelte kursusdeltager gennem sejlads 
og færden på vandet og i naturen. Denne værdi kan f.eks. ligge i deltagelse i kap-
sejlads, langturssejlads, sejlads i indre danske farvande, eller måske bare som gast 
på en båd, sammen med gode sejlervenner. Sejlerskolen vil gennem de forskellige 
kursusmoduler forsøge at åbne den enkelt elevs øjne for, hvad der netop for ham/
hende giver livsværdi. 
 
I tæt samarbejde med John Runge er der udarbejdet et koncept som efter erhver-
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velse af duelighedsbevis åbner mulighed for at specialisere sig i 4 forskellige ret-
ninger: Udvidet bådfører – Udvidet tursejler – Udvidet gast – Udvidet kapsejler.  
Detaljerne i de enkelte moduler vil fremgå af det materiale, som i løbet af kort tid 
bliver lagt ind på sejlerskolens hjemmeside. 
Sejlerskole udvalget glæder sig til at præsentere de nye muligheder for såvel 
”gamle” som de 9 nye elever her ved sæsonens begyndelse. 
 

Steen Andersen, Sejlerskole (under)udvalgsformand   
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Og ja det er ganske vist:   
Fællestursudvalget er i gang med forberedelserne til årets pinsetur. Som mange 
sikkert allerede har gætteet går turen i år til Omø. 
 
Vi håber at rigtig mange vil melde til, så vi kan få nogle 
hyggelige dage.  
 
Tilmelding på hjemmesiden eller til udvalget 
 

Hold øje med hjemmesiden      Fællestursudvalget 

Og så var der vinderne fra året match: 
 

Kim Isager 
Lars Løvcshall 

Jens Erik Hvergel 
Ingeborg Andersen 

 
Tillykke til vinderne og husk det er dejligt  

at lege ind imellem 

Bowling turnering anno 2017 
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  Pigernes vintermøde 2017 
 
Med Mette omkring sit nye forlag – Den Blå Forlag 
Mette fortalte levende omkring sin uddannelse som Skibsfører på bl.an Kogtved 
Søfartsskole og efterfølgende om sit virke på både Bulkcarrier skibe samt fødeva-
retransport. 
Men livet på land trak og Mette har de sidste 25 arbejdet som lærer, 19 år på Simac 
og de sidste 6 år som lærer på Marstal Navigationsskole. 
Vejret på vandet er ikke den første bog Mette har skrevet. Der er skrevet 3 lærebø-
ger som er udgivet via Weilbach to omkring Meteorologi, en omkring Navigation 
og sluttelig en folder med hvad der er værd at vide om vejr og bølger. 
I 2016 tog Mette 3 mdr.  orlov fra Marstal Navigationsskole med aftale om at dele 
det lidt hen over året i samarbejde med skolen. 
Mette startede med et iværksætter kursus på Fremtidsfabrikken og en helt ny ver-
den åbnede sig med virksomhedsplaner, referater og budgetter til erhvervsstyrelse. 
Meget hurtigt blev der tilknyttet en professionel designer der var god som sparring 
samt havde mange tanker omkring eks.: Svanemærke og genbrugspapir og meget 
andet. 
En fætter var behjælpelig med udfærdigelse af hjemmesiden og der har været kom-
munikation med mange omkring hvad bogen nu skulle indeholde. 
Det gik hen og blev et familieprojekt hvor alle var i gang – eks. Jørgen med at lave 
forsendelses labels  og selve forsendelsen. Der er lavet 500 bøger i første oplag 
hvoraf der kun var 40 tilbage ved pigesejlernes vintermøde. 
Det svarer i gennemsnit til 5 om dagen. Der er solgt til Navigationsskoler i DK og 
på Færøerne og i Grønland og flere sejlerskoler.  
Kim Mathiassen fra FTLF har skrevet gode anmeldelser ligesom aviserne har væ-
ret utrolig gode til at lave indlæg. Ud over dette har Mette haft en stand på Bådud-
stillingen i Fredericia samt på med foredrag også 
 
Man kommer sandelig ikke sovende til et sådant projekt – godt gået Mette.     

Når man ser det hele sådan lidt fra oven 
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TURSEJLERE 

 
På generalforsamlingen blev det foreslået, at der blev taget initiativ til at sætte 
skub i tursejladser, hvor alle , der har lyst, kan komme med – så vi har mulighed 
for at få fælles oplevelser – og mulighed for at lære hinanden bedre at kende på 
tværs af afdelinger og andre klubaktiviteter. 
Det skal være uformelt – bare et fælles oplæg, en fælles destination og et ønske 
om at være afsted sammen. 
 
En lille gruppe har meldt sig til at skubbe projektet i gang. 
Vi er en GRUPPE! 
Vi er ikke en underafdeling. Vi har ingen formand. Og vi skal ikke have hverken 
budget eller kommissorium. En uformel gruppe, som i lighed med seniorgruppen 
og vinterens ”spisegruppe” bare synes, at det kunne være hyggeligt med nogle 
flere fælles aktiviteter. Fortrinsvis udenfor feriesæsonen – og typisk i weekender. 
 
Rent praktisk vil der blive oprettet et faneblad på klubbens hjemmeside. Hvis 
man er interesseret, skal man klikke på nyt fra ”tursejlere”. Her vil oplysninger 
om arrangementer være beskrevet. 
 
 
For nu at komme med noget helt konkret: 
 
Vi kunne tænke os at sejle til Lunde-
borg fredag den 5. maj. 
Hvem kunne have lyst til at være 
med??? 
Der er ikke lavet forhåndsaftaler med 
havnen – ejheller bestilt lokale, grill 
eller mad. Vi mødes bare – følges, hil-
ser på til havs og finder os et sted, 
hvor vi kan hygge os. Helt uformelt. 
 
Der kommer flere oplysninger, når vi 
nærmer os. 
Hvis vejret ikke passer til den tur,  
finder vi på noget andet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Gruppen (Inna, Carsten, Allan, Annie, 
Carl, Niels Otto, Lisa) 
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Seniorgruppen på spil igen……. 
 
Seniorgruppen starter sæsonen efter bådene er kommet i 
vandet. 
Onsdag den 19/4 vil være første mødedag kl. 09.30 
Der kommer yderligere mail til alle seniorer der er regi-
streret med mailadresse i gruppen. 
Nye seniorer er velkomne på dagen eller kan tilmelde  
sig på tlf.2156 3506 eller  
mailadresse: krat@svendborgmail.dk 
 
Vel mødt med rive og et par ar-
bejdshandsker. 
med venlig hilsen 
 
Inna Marie Krat God  

arbejdslyst 

mailto:krat@svendborgmail.dk
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Historiske Dages Fornyelsespris 2017 
 
En lørdag var Thurø Sejlklub, så inviteret til Historiske Dage, da vi var blevet nomine-
ret til Historiske Dages Fornyelsespris 2017.  
 
Vi var rimelige spændte, da vi denne gang var nomineret sammen med bla. DR Histo-
rie, Museum Sønderborg Slot, podcastserien Kongerækken, Den Gamle By og COOP 
Danmark.(se alle på nedenstående link) 
http://www.historiske-dage.dk/historisk-bedst/ 
 
Generalsekræter, Mads Kolte-Olsen gav og nedenstående udtagelse: 
At det historiske og sejladsen kan forenes, er Smuglerskolen, ifølge Dansk Sejlunion, 
et bevis på: 
- Smuglerskolen er et smukt eksempel på, hvordan historien skaber aktivitet, udfordrer 
og stimulerer læring. Og så åbner Smuglerskolen døre til nye muligheder for sejlklub-
bers aktiviteter for børn og unge, forklarer generalsekræter, Mads Kolte-Olsen. 
 
Desværre blev det ikke os, denne gang! Prisen gik til Øhavsmuseet i Faaborg, en an-
den plads til DR's Konge rækken(som har føret mere end 600.000 downL.) 
Men det stopper ikke her - Samarbejdet mellem Svendborg Museum og Thurø Sejl-
klub forsætter og til sommer bliver tema Dansk Vestinden. Martin Jacob Hansen er pt. 
i farvandet omkring de Vestindiske øer, for at indsamle viden til når næste projekt skal 
afvikles til sommersejl i uge 26. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.historiske-dage.dk%2Fhistorisk-bedst%2F&h=ATOXo2z9ieeSq5oqLgP95TpWuIrrPl164TiayDMKnhwYEKJguEh6ZXD7Y6k5fZB2ItD2xdURKhNRjXdCHElka9BnUw7PGpXsvH-PYGahnWRIpyZIYXOi6r5WyZ1sCOH3eQIFYPdrTFsTY1SZtzQ&enc=AZPiVcViI2Y3g1lbX
https://www.facebook.com/mads.kolteolsen
https://www.facebook.com/martin.j.hansen.9
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Sejl og studér - Svendborg er for alle unge fra 16 til ca. 29, der holder af 
at sejle eller kunne tænke sig at lære det. Hvad enten man er født på en båd 
eller har været på Ærøfærgen en enkelt gang eller to, så er det udelukkende 
interessen for at sejle eller lære at sejle, der er nøglen til den altid åbne dør ind 
i fællesskabet. Sejl og studér er stedet, hvor du bliver en del af et miljø, hvor 
unge studerende kan lære og/eller dyrke sejlsporten og sejlerlivet i fællesskab. 
 

Målsætning 
 Med Sejl og studér ønsker vi at skabe et fællesskab til lands og til 

vands,   som dækker på tværs af alder, uddannelsesinstitutioner og 
egenskaber. 

 Vi vil skabe et tilhørsforhold og et fællesskab for de mange studerende, 
som hvert år flytter til Svendborg for at studere. 

 Vi vil skabe en vej ind i det sydfynske maritime miljø for begyndere og 
erfarne.  

 
 

 

 

 
.  
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Klubblad indlæg fra ungdom 5. marts 2017 
 

Vi står klar til at komme ud af vinterhi inden længe og vi glæder os. 

 

De seneste måneder er gået med planlægning af den kommende sæson. Engagere-
de trænere har fået lagt spænende programmer for den kommende sæson. 

 

Der er er arbejdet med mål og handleplaner, politikker og meget andet. 

Der er nu blevet nedsat et egentligt ungdomsudvalg, det har været nødvendigt at 
tilpasse organisationen til den verden vi har i dag. Vi er vokset meget, og arbejdet 

er nødt til at blive fordelt på flere hænder. 

 

Ungdomsudvalget består for sæsonen 2017 af: 

Mette Christoffersen (formand) 

Ditte Juul og Jesper Henriksen (ansvarlige for træningen) 

Mads Flyger (fondraiser) 

Lars Christoffersen (følgebåde og grej) 

Martin Skousen 

Jesper Fløe 

Martin Strandberg 

Karin Aksglæde 

Tanja Pedersen 

Pia Skousen 

Josephine Bonde 

Den første weekend i februar afholdt vi vores populære overnatningsweekend i 
søspejderhytten. Der var ca. 20 børn der deltog. Det var en super hyggelig week-
end for børnene med mange aktiviteter indlagt under vejs. Weekenden er med til 
at børnene lærer hinanden bedre at kende på tværs af alder. Der blev afholdt den 
store Bagedyst med alternative ingredienser, der kom der flere meget fine lagka-
ger ud af. 

 

Vi får et nyt udvalg under ungdomsafdelingen i år, nemlig “Sejl og Studér”. Det 
er nogle af vores engagerende trænere der har sat i søen, at vi skal have flere unge 
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mennesker ud på vandet. Målgruppen er unge mellem 16 og 29 år. Der skal sejles 
tirsdag eftermiddag fra kl. 16.00 og det bliver klubbens J70’ere og solinger der 

skal bruges til formået. Velkommen til jer, vi glæder os til samarbejdet. 

 

Træningsdagene bliver lige som sidste år tirsdag og torsdag  

for ungdomsafdelingens vedkommende. 

 

Vi ses på havnen! 
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Se de aktuelle vejrmålinger 
på: www.thuroesejlklub.dk/

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ny Formand for Soling afdelingen 
 
Kim Bûnger afløser Jørgen Holme på posten som Soling 
udvalgsformand. Kim har været aktiv i Soling afdelingen i 
mange år og sejler selv Soling til mandagskapsejlads og 
Mini Fleet . I de sidste par år har Kim også undervist på 
Sejlerskolen, hvor Solinger bruges flittigt af Sejlskolens 
elever. Kim har derfor stor viden om Solingerne samt rigtig 
godt kendskab til de medlemmer som bruger bådene. Det er 
derfor en erfaren ny formand der vil stå i spidsen for at 
Thurø Sejlklub har en vel fungerende Soling afdeling frem-
over. 
 
Jørgen Holme 
Formand for Aktivitet / Sejlads 

Hvis nogen skulle 
være i tvivl, så er 
han lige her. 

 
Tillykke Kim 

En flot forårsdag med 
høj pibeføring og piger 
der knokler mens mæn-
dene lægger planer for 
årets dyster på vandet 
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Velkommen til nye medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 

 
 

Christian Dyrhauge-Klargaard 
Njal Dyrhauge-Klargaard 
Bror Dyrhauge-Klargaard 
Christian Mygind Sørensen 
Kenneth Schack 
Helle Schack 
Madeline Gerlach Schack 
Andreas Pedersen 
Jesper Martinussen 
Bruce Dyrhauge 
Anne Ecklon Holst 

 
Ja de gamle solinger kan endnu… har set Hans endnu engang har 

repareret næser, godt gået til alle jer der vedligeholder disse gamle 

”damer” ….  klubbens største aktiv 
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Mon det nu går så galt når bådene sættes i 
vandet på lørdag. 
 
Gert husk sikkerheds kravene om ikke at 
svæve i luften….. 
 

 
 

Vores dejlige Ø…. Set helt fra oven 
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Huskede du at få dine knob opda-
teret hen over vinteren? 
Eller er der lidt inspiration her: 
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 Undgå at ende som fiskeføde. 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 Mikkel Synnestvedt  21724333 
 Anders Vinther         42784292  
 Bjarne Huusfeldt    40309717  

 Hej alle tursejlere! 
 
På generalforsamlingen besluttedes 
det at vi vil forsøge gøre lidt mere 
for tursejlerne i klubben. 
Vi er en lille kreds der samles her 
sidst i marts og vi vil komme nogle 
tanker om hvordan det kunne organi-
seres. 
 
Der vil ikke blive tale om noget me-
get planlagt på stedet, men blot en 
mulighed for at flere fra klubben 
kunne mødes i en fastlagt havn eller 
ankerplads, hvis vejret er til det. 
Det vil især være weekends der fore-
slåes og fortrinsvis i ydersæsonerne 
maj og september. Der tænkes især 
på en afsluttende sejlads, hvor vi må-
ske har lidt mere socialt sidst i sep-
tember. 
 
Hvis det har jeres interesse følg med 
på opslagstavlen og ved opslag ved 
havnehuset. 
Med venlig hilsen 
Inna Krat 
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Jessens Mole 3 

Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 


