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Nr. 3  juli, august, september 2017 

Ved indvielsen af ”Promenadebroen” i Lohals, var 
broen fyldt op med Thurøsejlere, der flagede over 

top. 
Det var et flot syn 
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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 
listefoerer@thuroesejlklub.dk 

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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Juli:   Sommerferie 

 

August: 7.  Start aftensejlads 

   8.  Start sejlskole efter ferien 

   9.  Start Pigesejlads efter ferien 

   10. til 12.    Classic Regatta i Svendborg/Lunkebugten  

   18.  Fællesspisning før Øhavet Rundt 

   19.  Øhavet Rundt 

   26.  Hyæneræs 

 

September: 

   2. til 3.  Ungdomsstævne.  

    

 

 

 

 

  
  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 11.september 

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

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 4 gange om året i starten af  
januar, april, august og oktober.  

Indlæg og billeder  
til bladet er meget velkomne      

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

bladet@thuroesejlklub.dk         
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
 
 
Det har været et fantastisk forår mod sommerferien, nu er der mange mennesker  
som bruger havneområdet, særligt med trængsel er der om tirsdagen, hvor den 
nye afdeling Sejl og Studer også skal finde plads til de 20-35 medlemmer mellem 
de andre grupper af sejlere, så der er meget stor aktivitet med over 100 menne-
sker på kajen. 
 
Det stiller så ekstraordinær stor forpligtelse af de mange kørende bilister som vil 
finde plads helst ved kajkanten. Men det går ikke mere, der er for megen trængsel 
og jeg vil anmode alle, der alene skal til havnen uden mere bagage end der kan 
være i hænderne, at slutte bilkørslen og parkere langs Gambøtvej. Bestyrelsen har 
tidligere gjort opmærksom på parkering alene kan forgå på Sejlklubbens arealer. 
Der er sat parkering forbudt skilte op, de skal respekteres 100 %, det vil være 
ærgerligt at modtage et girokort på kr. 1000,- af en parkeringsvagt, selv om par-
keringen kun vil tage under 5 minutter. 
Vi medlemmer kan lige så godt vende os til det, vi skal gå et stykke vej til hav-
nen. Bestyrelsen arbejder fortsat ihærdigt på at skaffe mere parkeringsplads, dog 
ikke ved havneområdet. 
 
Bilerne fylder meget på for lidt plads. 
Vore cyklende sejlere til havnen er 
ved at tilklistre Egely´s gelændere 
med cykler. Det gælder alle aldre, vi 
har et cykelparkeringsområde 50 me-
ter længere op ad Egely, og dette om-
råde skal vi alle benytte. Så får du 
også lidt motion når du skal op og 
ned ad trapperne foran Egely. 
 
 

 

 

 

Det er her du skal parkere din cykel 

Ikke her! 
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Formanden fortsat: 

 
Klubben er her i maj måned blevet indstillet og nomineret til årets Idrætsforening 
den 7. juni i Rottefælden, hvor også Svendborg Amatør Sejlklub var nomineret, 
det blev dog Vester Skerninge Tennisklub som løb med prisen. Indstillingen er et 
godt udtryk for det der sker i Thurø Sejlklub, der er mange medlemmer som på 
en eller anden måde bidrager til klubbens fortsatte fremdrift og gode resultater 
som skabes ikke alene ved fællesskabet omkring kapsejlads siden, men og i et 
godt socialt samvær, pinseturen er et tydeligt bevis på dette. 
 

De fleste af os skal et eller andet sted her i sommerens løb. Ser du noget på din 
tur som Thurø Sejlklub kunne have gavn af, giv en tilbagemelding til bestyrelsen. 
Vi står ikke stille men fortsætter med at udvikle Thurø Sejlklub for alle. 
Husk Thurø Sejlklub skaber livskvalitet – quality of life. 

 

Sejlklubber | 25-04-2017 13:12 | AF  TROELS LYKKE  

KILDE:MIN BÅD 

Den 76. standerhejsning i Thurø Sejlklub blev igen i år et tilløbsstykke, hvor  

Formand Ib Oldrup stolt kunne fortælle om alle de priser som klubben har væ-

ret indstillet til i løbet af vinteren og at klubben har været igennem en længere  

klubudviklingsproces med eksterne konsulenter.  

Line Markert, formand for Dansk Sejlunion, havde også store ord omkring  

Thurø Sejlklubs mange aktiviteter, herunder smuglerskolen, sejl og studér og  

ikke mindst at Klubben igen i år har dåb af endnu en J70’ere til flåden, så der  

nu ligger 3 stk. til brug.  

”Vi håber at kunne bringe mange af de forbilledlige projekter som Thurø  

Sejlklub har, ud til mange flere sejlklubber i landet. Ikke mindst den måde I  

bruger J70’erne til at binde klubben sammen og projekter som  

Sejl &Studér og smuglerskolen” fortæller Line Markert.   
 

————————————————————————————————

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8RpmcjqYkglzyyb,bi');
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 og Brogade 29  

 
Tlf. 62 20 50 43 

 

Din lokale håndværksbager 
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Thurø Sejlklub 
Den dag englene sang 

 
I Thurø Sejlklub har vi en handicap afd. hvor folk med et handicap, større eller 
mindre kan sejle med hjælp og støtte fra frivillige hjælpere. 
Sæsonen startede først i maj måned i år, desværre er det blevet til en del aflysnin-
ger p.g.a. blæst og regn. 
Desuden var et planlagt stævne med kapsejlads for handicapsejlere ved at gå i 
vasken grundet manglende tilmeldinger fra øvrige klubber. Vi var tæt på at afly-
se. Men vores hjælpere foreslog at vi gennemførte stævnet med egne medlemmer. 
Det besluttede vi så at gøre – det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning. 
Vi mødte op i Thurø Sejlklub lørdag den 17.juni kl. 09.30. 
 
Dagen startede 
med fælles mor-
genkaffe i det 
fri, med det flot-
teste solskin og 
en perfekt vind 
til sejladsen. 
Vi fordelte os i 
4 både, 2 stk.2 
personers og 2 
stk. 1 personer, 
hjælperne i en 
følgebåd og en 
dommerbåd. 
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Lær at sejle,  
hold dit grej i orden, planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og brug vesten. 

 
Så sejlede vi ellers kapsejlads på en ”frem og tilbage bane”med kryds op til mær-
ket og læns tilbage. 
Her havde vi de herligste sejladser fra ca. kl. 10.30 til kl. 12.30. 
 
 
Nu var der frokostpause med 
sandwich og en øl til som vi 
nød i det fine vejr under et 
skyggefuldt telt rejst til for-
målet. 
Da vi var mætte og havde 
hvilet lidt ind imellem alle 
historierne tog vi endnu en 
tur  ud på banen, sejlede et 
par omgange mere, alt imens 
vi nød vinden, vandet, vejret 
og hinanden. 
 
 
KL. 14.30 sluttede vi af med kaffe og jordbærtærte sponsoret af Selma der dagen 
før havde afsluttet sin uddannelse som social-og sundhedsassistent, stort tillykke. 
Det blev en af de dage hvor alt tilsmilede os: Det flotteste vejr, herlig tid på van-
det og hyggeligt samvær – en rigtig livsbekræftende dag. Sådan en fantastisk dag 
som vi kunne unde andre med handicap, større eller mindre, at opleve. 
Vi har kapacitet til at endnu flere kan komme og prøve kræfter med den skønne 
oplevelse det er er at sejle. 
 
Erling Justesen 
Handicap afdelingen 
Thurø Sejlklub 
tlf.4213 1978 

 

Dejligt med plads til  

alle i vores skønne klub 
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 Sejlerskole sæson 2017

 
Sejlerskolen i TSK har igen i år været i stand til at tiltrække 20 elever med inte-
resse i at lære at sejle og håndtere en sejlbåd. Det er dejligt at se den livsglæde og 
interesse elever og instruktører udviser ved at færdes på vandet. Det er et stort 
aktiv for sejlklubben med så mange professionelle og erfarne instruktører, der 
hver tirsdag øser af deres livslange erfaringer i sejlads. Det mærkes tydeligt på 
eleverne, at instruktørernes undervisning og oplevelserne på vandet om tirsdagen 
giver dem en ekstra dimension i livet. 
Indtil nu har vi ikke været begunstiget af alt for godt vejr. Det har dog ikke for-
hindret at både elever og instruktører møder talstærkt op hver tirsdag til nye ople-
velser i sejlerskolen. 
Ved begyndelsen af denne sæson overtog sejlerskolen ansvaret for 806èren fra 
ungdomsafdelingen. Der er igangsat et ihærdigt forsøg på at opgradere båden, så 
den virker mere attraktiv at benytte. Der er monteret nyt topleje for rorstammen, 
bunden er renoveret med primer og ny type bundmaling, som indtil videre ser ud 
til ikke som tidligere at falde af. Der er indkøbt plexiglas materiale, så der kan 
laves en ny nedgangsluge til kahytten. Motoren virker nu også, hvis ellers man 
husker at sikre, der er benzin på inden man sejler ud. Når man har brugt båden og 
motoren, er man ansvarlig for, at motoren er påfyldt benzin, når man forlader den. 
Det er glædeligt allerede nu at konstatere et væsentligt forøget brug af båden til 
både sejlerskole, som til brug for aftenkapsejlads og tursejlads af enkeltpersoner 
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med sæsonkort og til udlejning i sommerferien samt af ungdomsafdelingen. Op-
graderingen af båden, specielt om læ, vil fortsætte de kommende år. 
Den sidste undervisningsdag inden sejlerskolen holder sommerpause er tirsdag 
den 20. juni. Undervisningen starter igen efter sommerferien tirsdag den 8. august 
og sæsonen slutter tirsdag den 12. september.            
 

Steen Andersen 
Sejlerskole udvalgsformand   
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Pinseturen 2017 
 

Så blev det atter tid til at tage på Pinsetur med sejlklubben. 
 
Torsdag den 1. juni skulle der afhentes program i havnehuset mellem kl. 16 og 
18. 
Alle skibe fik en pose med programmet for turen samt en deltagerliste, en Kyst 
til Kyst øl fra Vestfyns bryghus, et par tomme vandflasker og så en lille sedddel 
med en opgave, som skulle udføres af besætningen i løbet af turen. 
Flora skulle f. eks. tænde grill op hver dag, således at grillen var klar til klokken 
18:32. Det var meget svært, idet de kul som blev udleveret, var brunkul fra kri-
gens tid. De var nærmest umulige at få gang i. 
Der var 18 skibe tilmeldt med 37 voksne og 2 børn. 
Der var dog 3 skibe, der meldte fra i sidste øjeblik, så vi endte med at være 15  
skibe med 31 voksne og 2 børn. 
Fredag sejlede alle til Lohals. 
Den nye promenadebro skulle indvies, og den var reserveret til Thurø Sejlklub, 
så flot så det ud, da vi lå der med signalflag på alle sammen. 
Der var levende musik og gratis pølser og fadbamser. Det er noget vi kan li’.  
Senere lavede vi aftensmad over et par særdeles veloptændte griller. 
Lørdag startede med morgensang og en lille en til halsen (eller var det om-
vendt).  
Det var på forhånd bestemt af Pinsetursudvalget, at Martin Strandberg på Li-
Ann skulle stå for Pinseturen i 2018, men da Li-Ann skulle hjemad allerede 
lørdag, blev han udvalgt her om morgenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi andre sejlede i rigtig flot vejr og med fin luft til Omø, hvor havnefogeden 
havde reserveret en hel bro til Thurø Sejlklub. Undervejs skulle de enkelte be-
sætninger tage en selfie, som skulle sendes til Pinsetursudvalget samt løse en 
opgave. Begge dele skulle præmieres senere på dagen. 
Vel ankommet var der ”Kom godt i land øl”  og en del andre aktiviteter. 
 



 13 Thurø Sejlklub 

   
Omø havn er blevet renoveret og fremstår nu meget flot med en kæmpe lege-
plads og masser af overdækkede bord-/bænksæt. Dertil kommer en helt nyreno-
veret toilet- og badebygning. Øen er et besøg værd på den kommende sommer-
ferietur. 
 
Kl. 18:32 var grillen igen veloptændt, og der var meget fine velkomstdrinks. 
 
Det blev til en meget hyggelig aften, som sluttede med lidt dans til Radio Mer-
cur’s medbragte kuffertgrammefon. 
 
Søndag morgen kl. 10:02 startede med morgensang og en lille en til halsen 
(eller var det omvendt). 
Derefter var der rundvisning og fortælling om Omø af den lokale guide Hanne 
Schultz. Det varede i ca. 2 timer, og herunder fik vi en smule regn. Det var så 
også den eneste regn, vi fik på den tur.  
Da vi kom hjem, blev vi opvartet med en dejlig frokost, og så havde vi fri indtil 
kl. 18:32, hvor grillen igen var perfekt optændt.  
 
Igen en hyggelig aften med godt humør, god stemning og lidt opgaver. 
 
Mandag var der morgensamling med sang og en lille en til halsen (eller var det 
omvendt) allerede kl. 09:02. 
 
Derefter var der fri afsejling, hvor de fleste tog direkte hjem til Gambøt, men 
Flora tog til Dageløkke, og kom først hjem onsdag. 
 
Der skal lyde en rigtig stor tak fra alle deltagerne i Pinseturen til Pinsetursudval-
get, som i 2017 bestod af: 
 
Margit og Jens Erik 
Lone og Jan 
Ingeborg og Bent 
 
 
 
 
 
Sejlerhilsen 
Karen og Lars 
Flora 
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Ungdomafdelingen juni måned 2017 

 

Det er kul på igen i år i ungdom. Vi har en vrimmel og nye og gamle krabbebørn 
som hen af vejen bliver til rigtige sejlere. Der er et fantastisk “leben” hver tirsdag 

når de møder til skippermøde kl. 17.30. 

Der er også kommet en del nye sejlere til - velkommen til jer alle. Det er en for-
nøjelse. 

Vi har fået en nyt medlem i klubben som hedder Fritz Jørgensen. Fritz er en ældre 
herre med stor erfaring i bygning af optimist joller og meget andet. Fritz er at fin-
de på havnen mange af de tirsdage og torsdage hvor der er træning. Super dejligt, 

at du har lyst til at give en hånd og øse af din erfaring i ungdomsafdelingen. 

Vi har en målsætning om, at vi skal have flere børn med til både store og små 
stævner i år. Det er en sværere fødsel end om så. Det er stadig en mindre “hård” 

kerne som kommer afsted. Der bliver hygget på kryds og tværs, så vi håber hen af 
vejen at flere kommer med. Det giver også rigtig mange timer på vandet og fanta-

stisk erfaring man kan tage med sig videre. 

Vi nærmer os sommerferien og sidste træning finder sted torsdag den 22. juni.  

Første uge i skoleferien (uge 26) er der fra mandag til fredag sommersejl i klub-
ben med både vores egne børn og børn fra andre klubber. Temaet i år er Dansk 

Vestindien, så der bliver også en masse historiefortælling i løbet af ugen. 

Weekenden den 2. + 3. september afholder vi vores lokale ungdomsstævne. 

God sommer der ude. 

 

 

 

 

Grillhygge i Kertemin-
de til Sailextreme 
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Billeder er fra Stævne i Svendborg Sund Sejlklub hvor vi havde det skønneste 
sejlvejr. 
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Standerhejsning 2017 

På en stormende forårsdag gik Thurø Sejlklub stan-
der til vejrs, flot at skue når standeren folder sig 
korrekt ud og indledningen af en ny sæson tager 
sin begyndelse. 
 
Ved standerhejsningen blev klubben igen udnævnt 
til Ungdomsvenlig Sejlklub. Mette  modtog stolt 
prædikatet fra Line Markert, DS der holdt en flot 
tale omkring de mange gode tiltag blandt hele 
klubbens aktiviteter, og ikke mindst de flotte tiltag 
der sker i ungdomsafdelingen    

...og hvem 

kunne stå for 

denne dejlige 

pirat der del-

te piratos’er 

ud blandt 

klubbens 

medlemmer...   
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Resultatet af vinterens klub-
udviklings projekt præsente-
res for de der har været med 
og for klubbernes udvalg før 
standerhejsningen d. 23. april 
Flot arbejde, nu skal der så 
blot følges op. 
 
God arbejdslyst til os alle! 

Klubudviklings projekt: 
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Thurø Sejlklub 
  

indbyder til kapsejladsen 
 
 

  ØHAVET RUNDT  
 

19. august 2017 
47. sejlads 
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Kortskitse til  
Øhavet Rundt 

 

Se i øvrigt program på  
Hjemmesiden 

Vel mødt 
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Sejl og studér er vokset fra 3- til 24 medlemmer på  
forårssæsonen 

 

Hvis man har været på havnen tirsdag eftermiddag i forårssæsonen har man lagt 
mærke til et hav af gamle biler, cykler og unge mennesker med mod på at lære at 
sejle. Det er sejl og studér, som siden opstart D 2 maj er vokset til 24 aktive med-
lemmer. Det er studerende fra hele Svendborg herunder: Simac, Ollerup og sågar 
en bådebygger lærling fra Ring Andersen, som hver tirsdag kommer for at sejle 
med eller mod hinanden. Efter sejladsen liste vi alle op i Egely for at nyde en øl 
og spise lidt mad. Ideen har hele tiden været at åbne sejlklubben for de mange 
tilflyttere, som kommer til Sydfyn for at Studere, og skabe et fællesskab, som er 
centreret omkring den blå planet – i stedet for Den Blå Gård.  
 
I sejl og studér får man en bred introduktion til sejlads, som forhåbentlig kan ska-
be flere medlemmer i klubbens øvrige afdelinger også. Hvis man vil have due-
lighedsbevis kan man passende starte i sejlerskolen, som overtager bådene lige 
efter os eller hvis man bare vil sejle mere kapsejlads kan man passende møde op 
om mandagen eller torsdagen i klubben.  
 
I sensommeren er planen at sejl og studér skal på weekendture eller sommerture 
og opleve det sydfynske øhav med telt og trangia i bagagen.   
 
Vi vil gerne takke hele Thurø sejlklub for at tage godt imod os og glæder os til at 
ses på vandet eller havnen på den anden side af sommerferien.  
Mvh  
 
Johan Søgaard Hoff  
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Sommersejl i ungdomsafdelingen: 
    
Tema:  
Salg af de Vestindiske øer i 100 
året for salget 
Humøret var højt, da sejlerne satte 
kurs mod Skt. Thomas. Sejlturen over 
Atlanten var fuld af farlige pirater, 
men de fleste nåede frem. På Skt. 
Thomas mødte sejlerne Hans Berg - 
en forretningsmand fra Sydfyn, som 
havde slået sig ned i Caribien. Sejler-
ne forhandlede med Hr. Berg og fik 
sukkerrør for deres guld.  

 
Sejlerne drog mod Skt. Croix, hvor der 
opstod slaveoprør mod plantageejerne. 
Konflikten blev udkæmpet i et spil skov-
stratego, hvor slaverne endte med at vin-
de.  
Derefter var der samtale-salon, hvor sej-
lerne diskuterede etikken i slavehandel 
over et stykke kage og en kop kakao  

En dejlig uge er overstået. På trods af 
et ikke helt perfekt vejr, har 30 børn 
ledet af hjælpere fra ungdomsafdeling i 
TSK  fået undervisning i slaveriet og 
slaveoprør og meget andet. 
Ugen afsluttedes med sejlads på en 
hjemmeværnskutter. 
 
Godt initiativ og tak til lederne af 

Billeder og tekst taget fra Johan Søgaards billeder på FB.  
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Velkommen til nye 

medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 
 

Sabine Rejnhardt Samild 
Oliver Sander Stypinsky 
Josephine Marie Sander 
Thilde Marie Sander 
Peter L. Jørgensen 
Rikke H. Jørgensen 
Bastian H. Jørgensen 
Morten Flindt 
Vivi Holm 
Camilla Bruus 
Henrik Bo Hansen 
Louise Rehn Hemmingsen 
Henrik Jakobsen Anderson 
Jane Egel Thomsen 
Susanne Engsig Andersen 
Bente Falk Jensen 
Fritz Jørgensen 
Marie-Louise von Lindern 
Pernille Bergholt Buhl 
Natacha Vinten Johansen 
Niels Janus 
Anita Røhling Sørensen 
Andreas Røhling Sørensen 
Asger Røhling Sørensen 
Ella Marie Røhling Sørensen 
Torben Dam Madsen 
Nikolai Barnekow Jensen 
Thea Bergien 
Mathias Gren Pedersen 
Kasper Beck 
Emil Jepsen 
Torben Døssing Knudsen 
Annette Imer Jespersen 
Anders Lilje 
Ulrikke Olesen 
Jens Anders Raagaard Svendsen 

 
 
Lukas Vinther Andersen 
Marius Lappe 
Lea Galsgaard 
Joakim Kristensen 
Sarah Tarp Madsen 
Christina Nimand 
Maria Hansen 
Trine Birkkjær Bjeldorf 
Cecilie Lindner Bonde 
Frida Sparre Hangel 
Tue Bruun 
Niklas Kristian Kramer 
Mia Nørholm 
Bjørn Thomsen 
Brian Dalsager 
Lærke Dahl Nørregaard 
Jacob Kaper Schack Petersen 
Kirsten Birk Lauridsen 
David Birk Lauridsen 
Bror Birk Lauridsen 
Olga Birk Lauridsen 
Sólvá Túná Rúnadóttir 
Jakob Eriksen 
Malte Munch Ekstrand 
Jacob Jensen 
Anne Louise  Stargate 
Alfred Foged Jensen 
Johannes Thor Kragebæk  
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Vi kan ikke går på vandet... men vi kan så meget andet 
 
Pigerne i TSK har nu afsluttet første del af sæsonens program. Det blev 
fejret med leg og sjov i de forskellige både, hvor alt kunne prøves lige fra 
vore padlebrætter, små kanoer og ikke mindst i klubben Feva joller udlånt 
fra ungdomsafdelingen. 
 
Simon og David samt Lars var behjælpelig med at rigge bådene til og det 
var sjovt at komme helt ned i de små både. Tak for det i tre,  
 

dejligt når klubben samarbejder på tværs af udvalgene.  
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Rigtig god 
sommer til 
alle fra: 
 
Pigeudval-
get   
 
Ingeborg    
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 Undgå at ende som fiskeføde. 
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 Thurø Sejlklubs pigeafdeling indbyder til 
HYÆNERÆS 

FYNSKREDSMESTERSKAB FOR PIGESEJLERE 
 

Lørdag den 26. august 2017 
 

Se indbydelse samt tilmelding på pigesejlernes fane på klubbens hjemme-
side. Mød talrigt op og vær med til at fejre pigesejladsen blandt  

kredsens medlemmer. 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 Mikkel Synnestvedt  21724333 
 Bjarne Huusfeldt    40309717  

 
Nu også med udlejning af LM 27 

både via  
Yachtbrooker Charter  

 
v. Mikkel Synnestvedt &  
Kim Winther Sørensen 


