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Nr. 4  oktober, november, december 2017 

Mens vi andre rigger både af, er der stadig gang i 
vore små optimister. Deltaget sammen med 
Faaborg Sejlkub som Team Fyn ved DM på 

søerne i København.   Se artiklen side 19 
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Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

www.thuroesejlklub.dk 
 

 
 
 
 
 

21 52 56 53 

    
 

   . 
  
 

Bestyrelse    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

42 76 64 12 

Næstformand Jesper Henriksen Gyvelbakken 9 
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 Bergmannsvej 80 
aktivitet@thuroesejlklub.dk 

62 20 76 70 

Ungdom Mette Christoffersen Rønnebærvænget 80 
ungdom@thuroesejlklub.dk 

62 20 71 11 

Hus og anlæg Bjerne Sørensen Birke Alle 9 
husudvalg@thuroesejlklub.dk 
havnen@thuroesejlklub.dk 

41 95 09 18 

    

Øvrige    

Gambøtposten Carl Nielsen Gambøtvej 9B 
bladet@thuroesejlklub.dk 

20 48 58 75 

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 
ambassadør 

Mette Hundahl 
Bjerne Sørensen 

sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 
41 95 09 18 
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September: 29. Øverste hylde i masteskur ryddet 
 
Oktober:  04. Handicapudvalget kl. 18,00 
   06. Pigeudvalget kl. 18 
   06. masteskur tømt for joller 
   07. J-70 klubmesterskab kl. 09.00 
   12. Årsmøde i kommunikationsudvalget kl. 19.00 
   14. både på land kl. 08.00 -  slut 
   24.  Årsmøde i Ungdomsafdelingen kl. 18.00 
   25. Årsmøde i Soling afdelingen kl. 19.00 
   28. Soling klubmesterskab kl.09.00 
 
November: 16. Årsmøde i Broudvalget kl. 19.00 
   20. Årsmøde i Kapsejladsudvalget kl. 19.00 
 
 

 

 

  
  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 15.12.2017 

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  formanden 

Thurø Sejlklub har stadig fart på, alle udvalgsaktiviteter kører på fuld tryk her 
efter sommerferien, vi skal også nå at sejle mange sømil, inden sæsonen slutter.  

Øhavet Rundt arrangementet blev afviklet flot af udvalget. Som sædvanlig ros fra 
vore deltagende sejlere. Hvad skal der til for at tiltrække flere deltagere?  

Pigernes Hyæneræs sidst i august måned, blev desværre aflyst kort tid før 
arrangementets afholdelse, der var for få deltagere i forhold til antallet af 
hjælpere.  

Klubbens afholdte sejlads først i september for ungdommens både, havde en flot 
deltagelse, men sejlerne kunne godt have brugt mere vind. Rart at se så mange 
unge mennesker på Havnefronten. 
Godt tilrettelagt og gennemført klubarrangement. TSK ungdom er også 
præsenteret i udlandet bl.a. har de deltaget i VM i Zoom jolle, v/Jonas Flügger og 
Simon Christiansen. 

Vort nye udvalg Sejl og Studer, har stadig mange sejlere på vandet 2 gange om 
ugen, så nu er der mange mennesker og trængsel med cykler og biler i Gambøt 
hele ugen. 

Et stort tillykke til holdet der vandt det første DM afholdt i J-70 bådene, og at J-
70 udvalget er kommet så langt med kapsejlads i denne bådtype. 

Der er også kommet gang i Tursejladsudvalgets henvendelse til alle klubbens 
sejlere om fælles ture i det sydfynske farvand, også her fin deltagelse. 

Klubbens udvalg har brug for nytænkning for stadig at tiltrække sejlere til vore 
planlagte og afholdte kapsejladser, måske kommer der nye ideer frem gennem 
vinterens møder. 

Vind og vejr har selvfølgelig indvirket på beslutningen om vi tager på vandet, 
men når vi først er kommet ud blandt regnvejr og skumsprøjt, er det som regel ret 
godt. 

Nu har vi fået sommeren lidt på afstand med det sure regn fyldte vejr, og 
udvalgene tager fat på efterårets organisatoriske opgaver, bl.a. skal vi i gang med 
årsmøderne. Husk på disse møder er det ikke kun er et møde om at skaffe nye 
udvalgsmedlemmer, men også en drøftelse omkring udvalgets ideer og 
muligheder for den kommende sæson 2018.  Så derfor hold øje med 
hjemmesidens information, mød op og tag del i debatten i udvalgene.  
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Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 

 

Bestyrelsen har også udfordringer i det kommende år, vi kan se at 
parkeringsmuligheder for os alle uanset løsningen, bliver ændret, allerede nu kan 
det ses på de biler der er på Havnen. Der er en Lokalplan under udarbejdelse, 
omkring området ved Gambøtvej hvor vi nu parkerer. Bestyrelsen håber  
at der kan tages stilling til de fremtidige parkeringsmuligheder på 
generalforsamlingen i januar måned 2018. 

Thurø Sejlklub er ikke på nogen måde politisk orienteret og har ikke specielt  
tilhørsforhold til nogle partier, men vi har kommunevalg i november måned, og 
det kan have klubbens interesse, hvilke partier der viser interesse for at skabe 
gode forhold for udvikling af idrætslivet på Thurø og tager initiativer for at løse 
de presserende opgave for Thurø, med etablering af parkeringsmuligheder for alle 
os, der har vores gang omkring området og stisystemet, sejlere, løbere, naturfolk, 
fiskere, turister m.m. Det kan ikke være løsningen, at mange nu parkerer biler 
også på vejene mod sydsiden af øen. 

Det nuværende problem er startet allerede under det gamle Thurø Sogneråd i 
forbindelse med den stigende bilisme gennem de sidste 50 år. Vi har nok alle 
interessenter fejet problemet ind under gulvtæppet, men ikke ordnet problemet, så 
vi har alle der færdes i området, en opgave i at få løst udfordringen i samarbejde 
med Svendborg Kommune. 

Se artiklen side 10 og 11 fra besøget i TSK 

———————————————————————————— 
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Thurø Bageri 
Struwestræde 3 og Brogade 29  

 
Tlf. 62 20 50 43 

 

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

 

 

 

Bådoptagning: 
 

Er i år lørdag den 14. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper 
som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i 
havnehuset. 
 

Masteskuret: 
Øverste hylde i masteskur skulle gerne være klar til master fredag den 29. 
september, resten bliver ryddet så der kan lægges master ind fra fredag den 6. 
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 
snarest. 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 op under 
hylderne inden der fyldes op på hylden under, så er det nemmest at komme til. 
Og så er masteskuret, fortrinsvis forbeholdt master fra både som står på pladsen 
og ligger ved klubbens broer. 
 

 Husk alle master skal mærkes med navn og 
telefonnummer. 
 

Søsætning: 
Vil blive den 14. april 2018. 

Fortøjningspæle: 
Så lykkedes det at få slået pælene på østsiden af østbroen. Nu skal vi så have 
bøjerne ind for sidste gang, vi vil gerne af med bøjerne så hvis nogen i klubben 
kan bruge sådan en bøje så henvend dig til Kim. 
 
Årsmøde i broudvalg er torsdag den 16. november kl. 19.00 i Egely 
 
                                                                                 Broudvalget 
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OCEANS OF HOPE I GAMBØT 

Torsdag den 27. juli 2017 besøgte skibet "Oceans of Hope" Gambøt på Thurø. 
Historien om skibet og projektet er lang men kort fortalt har det handlet om at 
give scleroseramte en mulighed for at komme ud at sejle. Det fik en lang række 
skleroseramte på forskellige etaper prøvet i løbet af en treeårig jordomrejse. Lige 
nu sejler skibet rundt til forskellige danske havne for at fortælle om projektet, 
som fortsætter, måske med en udvidelse af målgruppen. Der er og har hele tiden 
været erfarne sejlere med som fast 
mandskab.  
Vi i handicapafdelingen stod klar til at 
tage imod Oceans of Hope, som lagde til 
for enden af en af broerne lige uden for 
klubhuset, i silende regn. På grund af 
lavvande, nåede skibet at gå grund lidt 
for langt fra molen. Vi måtte være 
kreative med hensyn til at skaffe en form 
for gangbro. Det lykkedes.  

Vandet steg og vi 
kørestolsbrugere og andre 
interesserede fik overraskende en 
sejltur og fik på skift lov til at 
styre den 67 fod lange båd. Kun 
genuaen var hejst men det var 
rigeligt til god fart i let vind, 
regnen var stoppet og solen brød 
lejligheds vis frem. Fedt!  

( Normalt skal man være gående 
eller kravlende, for at komme om 

bord på skibet men mandskabet var frisk og fik os kørestolsbrugere lempet om 
bord med lodder og trisser.)
Bagefter var vi i 
handicapafdelingen i Thurø 
sejlklub vært for besætningen. 
Thurø Sejlklub og Svendborg 
HandicaIdrætsforening deltes om 
betale mad og drikke. Grillmad 
og det hele. Meget hyggeligt. Tak 
for det. 

Søndag morgen stod jeg og konen 
tidligt op og sagde farvel til det 
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gode skib, som skulle videre til 
Samsø via Korsør. 
De havde planlagt afgang 
klokken halv otte i morges og det 
ramte de pænt! Tjek skipperens 
GPS og navigationsskærm! 

       God vind fremover til : 

 Oceans of Hope  

 og hele ideen bag. 
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Sommertogt 2017 med S/Y Ka' Li', en 
Faurby 360, 

til den Stockholmske skærgård og 
Ålandsøerne. 

1. juli - 1.september   

 
En nat i juli vågnede jeg. Gik på toilettet og i seng 
igen. Men jeg kunne ikke falde i søvn. Jeg vendte 
og drejede mig flere gange, men noget plagede 
mig.  
 
Bådens blide vuggen hjalp ikke. Pludselig tonede 
Carl frem på nethinden. Hvad med et indlæg til 
Gambøtposten om jeres tur til skærgården 
dengang, spurgte han  dengang i 2016. Sådan 
noget vil folk altid gerne læse om. Jeg afslog det 
dengang - det var jo i 2014, så for langt væk til at kunne skrive om det. Men 
ubetænksomt sagde jeg, at måske næste gang vi tog på en længere tur kunne det 
være. Det var det Carl nu insisterede på at minde mig om her midt om natten - 
12 dage henne i vores nye lange tur til Den Stockholmske skærgård. Ikke for 
mange dage skulle gå til spilde uden notater, mente han, så kunne jeg jo altid 
skrive det sammen til en fortælling på en  regnvejrsdag... Med den aftale og ro i 
sindet faldt jeg i søvn. 
 
Og nu er det så heldagsregn og jeg ligger i min svenske hjemhavn Norrtälje ca. 
70 km nord for Stockholm. Det er den 28. juli 2017 og nøjagtig 20 dage siden 
vi sidst havde regn og diset vejr. Og 28 dage siden vi stod ud af Gambøt. Vi har 
planlagt en tur fra den 30. juni til ca. 3. september. Som måske bekendt er jeg 
ikke længere på arbejdsmarkedet, men Henrik skal hjem på job 14 dage i 
midten af perioden, hvor jeg så ligger i havn.  Men lad mig nu begynde ved 
begyndelsen. 
 
Fredag den 30. juni 
Henrik var kommet hjem torsdag og planen var afgang fredag. Båden var 
pakket og lastet både med vådt og tørt samt tøj til et par måneder, altså ikke 
tørkost, men mad til de første 3-4 dage og øl og vin fra Tyskland. Det er jo 
Sverige, der er målet. 
Desværre var vejret ikke med os. Fredag var silende regn og også en hård vind, 
så vi udsatte afrejsen til lørdag. Ingen grund til at starte ud i møgvejr. Dagen 
blev så brugt på at kikke på motoren som lækkede en smule olie. Det var sådan 
set godt vi ikke var kommet af sted for det vidste sig der skulle en ny 
kobberringe til. Det fik Henrik skaffet og vores ven Jørgensen kom og hjalp 
med monteringen og underholdende snak. Så var det ordnet og på plads. 
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Lørdag den 1. juli, Thurø - Bogø  
Vind: V 12-7-0, Distance: 71 sm, Tid: 12 timer, heraf 5 for motor.  
Havneafgift 160 kr. 
 
Vågnede til diset 
vejr. Min morgen-
svømning i havet 
blev klaret - ud 
omkring broen og 
retur. Gik op for at 
få et bad 
efterfølgende, men 
noget sad fast i 
automaten, så den 
ikke ville spytte 
poletter ud.  
 
Heldigvis havde Lars og Karen også sovet i båden, så de kunne fikse et par 
poletter og efterfølgende ordne automaten. 
Således rene og senere mætte stod vi ud af Gambøt havn.  Vi havde regn vejr, 
men god vind fra vest - optil 12 m/s, så vi aftalte at tage et langt stræk. Nu var vi 
jo våde. Senere blev det heldigvis tørvejr og lidt aftagende vind. Vinden døde 
helt til sidst, men da var der var der alligevel kun Bågø at gå efter, så vi ankom  
for motor ved sen spisetid i solskin. Desværre var havnmesteren ikke tilgængelig 
og koder til toilettet kunne derfor ikke fås. Havneafgiften kunne dog betales i 
automat. Godt der er toilet ombord. Lidt aftensmad og nyde solnedgangen, og så 
var det køjetid. 
 
 
Søndag d.2. juli, Bogø - Klintholm, Møn 
Vind: V 4-10m/s, 18 grader, Distance: 19 sm, Tid: 3 timer, heraf 0 for motor. 
Havneafgift 160 kr. 
En kort distance, men intet alternativ. Tankede diesel. 8 l. Det var ikke meget. 
Troede der kunne være mere, men nu fyldt tank. Vi fandt en god plads og fik sat 
udestuen op.  
Trods motor reparation dryppede der stadig  lidt olie og vand i motorrummet var 
der også. Fik det tørret op og repareret igen.  
Tjekkede distancer og mulige mål afh. af vinden. Vejrudsigten var ikke for god 
for næste dag. Regn og op til 15 m/s sidst på dagen, men måske 
ville det være foran os... så vi ikke nåede ind i det. Måske en 
anden havn end Kåseberg var en mulighed. 
 
Gik i seng med beslutning om at sejle tidligt. 
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Mandag d.3. juli, Klintholm - Klintholm, Møn 
Vind: V 10-15m/s, 18 grader, Distance: 0 sm, Tid: 0 timer, heraf 0 for motor. 
Havneafgift 160 kr. 
Stod tidligt på. Langt stræk forude Kåseberg eller ej. Gik i bad og spiste. Vejret 
var faktisk ok, sol og ikke så meget vind - eller lå vi bare i læ? Vi tog udestue ned 
og vurderede lidt igen. Foruroligende stille havn. Ikke megen aktivitet. Ingen 
sejlede ud. Hm. Ikke at man skal gøre hvad andre gør, men det tjente til en ekstra 
overvejelse. Tjekkede vejrudsigt igen. i hvert fald 12m/s og mere i pustene... 
Besluttede at blive. 
Omkring 70 sømil 
på dybt vand er 
langt med sådan en 
vind. 
Tog cyklerne frem 

og kørte til Møns 

Klint, hvor vi gik 

rundt og nød 

udsigten, det gode 

solskinsvejr og var 

lidt fortvivlede over 

det stille hav.  

Oppe fra Møns klint så det helt fladt og blankt ud.... Men de få både der var ude 

kom med rebede sejl og eller kun et sejl oppe. Havet ved Møns klint lå i læ for 

vinden. Så her var lige et pusterum. 

 
Nede på stranden var det svedende 
varmt og man havde lyst til at solbade 
og tage en dukkert. Nøjedes dog med 
at tage de varme trøjer af og nyde det. 
Oppe ad verdens længste trappe igen 
måtte trøjerne straks på Vinden var 
kold. Uvejret trak op og himlen blev 
mere og mere mørk så efter en 
velfortjent is tog vi cyklerne hjem ad 
til båden igen, og var kun lige nået et 
kort stykke, da regnen satte ind.  
 

Heldigvis kun en byge og vi stod i læ under et træ. Derefter spurtede vi af sted på 
cyklerne og nåede retur og fik sat udestuen op inden det voldsomste regnvejr, jeg 
længe har oplevet satte ind. inkl.. alvorlig meget vind.  
 
Godt vi ikke var sejlet ud. 
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Tirsdag d.4. juli, Klintholm, Møn - Kåseberg, Sverige 
Vind: SV 10-12 m/s, 18 grader, Distance: 66 sm, Tid: 9 timer, heraf 0 for motor. 
Havneafgift 160 skr. 
Uvejret drev over i løbet af aftenen og næste morgen var igen mere almindelig. Vi 

stod ud og havde en hård tur over med store bølger men heldigvis skulle vi ikke 

krydse så det var et langt ben. Det blev Kåseberg, da den bare ligge bedst på ruten. 

Når man nærmer sig er den store gårdsilo et godt vartegn at styre efter. Et glimt af 

Ales Stenar nåede vi også at få fra søsiden. 

Vel inde og fortøjet, stod den på bøf med bløde løg og et besøg i det af aftensolen, 
der ikke var  indhyllet i skyer, på Ales Stenar.  Skandinaviens største skibssætning 
eller sol kalender  med 59 sten. 
 
Et imponerende stensætningsværk, som arkæologerne mener er fra den sene 
bronzealder,(1000-500 f.v.t.), eller den yngre jernalder ( 500-1000 e.v.t)  og som 
har fungeret som gravsted. Andre udenfor videnskabsmiljøet hævder, det er en sol 
kalender fra Bronzealderen. 
Lige meget hvad, så er det ældgammelt og skib eller ej, så er formationen 
udformet som et skib, hvis forstævn peger præcis mod solnedgangen ved 
sommersolhverv i juni og agterstævnen mod solopgangen ved vintersolhverv i 
december. Bestemt et besøg værd, hvad også 700.000 andre gør årlig 
 
 
Onsdag d.5. juli, Kåseberg - Aspö, Drottningsskär  ved Karlskrona. 
Vind: V-SV 4-6 m/s, 18-22 grader, Distance: 75 sm, Tid: 13 timer, heraf 2  for 
motor. Havneafgift 175 +30 skr. 
Skøn sejlads i sol og fin vind. Først genakker så spiler.  I skiftet et skønt havbad 
og derefter  solbadning på fordækket og en god lang lur til mig, mens Henrik 
sikkert sejlede os af sted. Han nåede også  lige en kort lur. Det er feriesejlads. 
På et tidspunkt satte vi autopiloten til og det gik rigtig fint et godt stykke tid, men 
så begyndte loginstumentet at bippe og blinke og  pludselig drejede båden 180 
grader. Hey hvad sker der... Hm tog selvfølgelig autopiloten fra og lidt efter holdt 
bip og blink op... Mystisk. Måske lav spænding på batterierne? 
 
Nå, men vejret er jo dejligt så vi sejlede bare videre for håndstyring. Det dejlige 
stoppede dog, da skyerne trak op et par timers sejlads før Aspö . Det så ud til regn 
og det havde lynet og tordnet lidt over land. Lært af erfaring på dette sted, skal 
spileren ned i god tid, skærgården begynder så småt og det er ikke fedt at vælte 
rundt i tordenvind baksende med en spiler nedtagning og skær her og der. Så det 
gjorde vi. Og det var klogt for det blæste op, blev regn med lyn og torden, som 
også nåede ud til os. Så vi lagde til drivvåde. Det er ankerfortøjning og det var jo 
første gang i år, så der skulle lige et par runder i havnen til før alt var helt klart. 
Men alt gik godt. 
Sure havnemestre kunne ikke tage glæden fra dette dejlige sted og fine 
toiletforhold. Vejret holdt endda tørt igen 
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Torsdag d.6. juli, Aspö, Drottningsskär  ved Karlskrona - Bergkvara 
Vind: SV-S 4-6  m/s, 20 grader, Distance: 38 sm, Tid: 8 timer, heraf 2 for motor. 
Havneafgift  180+30skr. 
Da ankeret skulle op for afgang var det tungere end vi huskede det. Oppe af 
vandet kunne vi se det havde fanget en sten som lå godt fast i ankerbuen. Efter 
nogen bøvlen kom det endelig af og ankeret op på plads. 
 
Igen en skøn dag i sol og fin vind, så det blev spiler sejlads. Maxfart 8,2. 
Alt den reparation af motoren og olie drypperiet er stadig ikke helt i orden, vidste 
det sig, da Henrik gik ned og tjekkede motorrummet. Der var igen vand med lidt 
olie i. Det måtte suges op og han skulle have en tom flaske, som stod i cockpittet. 
Fejlagtig behjælpelig som jeg er, skulle jeg også lige holde øje med om han nu 
kunne finde den. Det skal man ikke på en plat læns. Jeg bommede og Henriks 
arm kom i klemme mellem storskøde og karm samt han slog hovedet mod 
karmen.  
 
Shit - der brækkede jeg hans arm og slog ham bevidstløs. Nåede jeg at tænke før 
han arrigt vrissede "så bom dog tilbage på ret kurs,  så jeg kan komme fri".  
 
Bevidstløs var han altså ikke og heldigvis fik armen kun en lille dyb flænge. Men 
puha mange tanker nåede at drøne gennem mit hoved. Og som så mange andre 
ulykker kunne denne havde været undgået - ja både ved at jeg koncentrere mig 
om kursen, men også fordi der lå en tom flaske i vasken! 
 
Vi  tog til Bergkvara fordi, der i havneguiden var vist et symbol for båd tilbehør. 
Så måske kunne vi der få nogle kobberringe til motoren og dermed stoppe 
oliedryppet. Vandet derimod var vi stadig uforstående over, hvor kom fra. 
Selvom det regnede i går, kunne vi ikke helt forstå, hvordan det kunne ende ved 
motoren. Når vi smagte på det var vi dog usikre på om fersk eller saltvand. Jeg 
var usikker,  Henrik mente dog ikke det smagte salt, for så  var man ikke i tvivl. 
 
Instrumenterne havde 
også bippet og blinket og 
autopiloten havde igen 
slået fra. Så alt i alt var 
det faktisk noget træls og 
gav anledning til mange 
spekulationer. 
Vel fortøjet i Bergkvara, 

som er et smukt lille sted 

med en aflang havn ved 

en campingplads og hvor 

man lidt utraditionelt for 

Sverige skal betale for badet, vidste det sig at man ikke kunne få bådtilbehør her. 

Det nærmeste er nok Kalmar, sagde de.                                                                

         Fortsættes i næste nr. 

Eftertænksom skipper 
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Årsmøde i Solingafdelingen  
 

Vi mødes i Havnehuset  
mandag d.25 oktober kl. 19.00. 

 
Kom og vær med til at evaluere året der er gået i 
Solingafdelingen, samt give et bud på hvad der 

skal ske i afdelingen næste år. 
Vi ses 

Solingafdelingen 
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Sejlerskole sæson 2017 
 
Sejlerskolen har haft en fin 
sæson igen i år. Med en 
tilslutning på 19 elever har der 
været nok at se til for de 7 
instruktører og 2 proskipper 
elever fra Oure. Ja, for igen i år 
har sejlerskolen haft et fint 
samarbejde med proskipper 
skolen på Oure. De 2 
proskipper elever Mette og 
Katrine har siden primo august 
været tilknytte sejlerskolen for 
at få mulighed for at praktisere 
det de har lært på Oure og for 
at suge til sig af den erfaring 
sejlklubbens instruktører 
besidder.  
 
Det ser ud til at have været en positiv oplevelse for begge parter. Ud over deltagelse i 
undervisningen i sejlerskolen har Mette og Katrine deltaget i sejlerskolens heldagstur 
til Lundeborg og været gast ved aftensejladserne. Det virker som om de er faldet godt 
til i Thurø Sejlklubs miljø.  

 
 
 
Eleverne er i løbet af 
sæsonen blevet undervist 
i henholdsvis J70 – 
Soling – spækhugger og 
Int. 806 både. Den sidste 
undervisningslektion for 
sæsonen 2017 finder sted 
den 12. september. Ved 
den lejlighed samles 
elever, instruktører og 
proskipper elever efter 
sejladsen til lidt hygge i 
Egely for at sige tak for 
sæsonen til hinanden.   
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Den 26. september skal 6 af de 19 elever aflægge prøve i praktisk sejlads i 
forbindelse med erhvervelse af duelighedsbevis. Jeg er overbevis om de alle nok 
skal bestå, med al den erfaring instruktørerne har øst ud over dem i løbet af 
sæsonen. 
Der har i løbet af sæsonen været arbejdet på at etablere videregående kurser som 
kunne være af interesse for elever der har erhvervet duelighedsbevis, men som 
også kunne være af interesse for andre i sejlklubben.  
Gå ind på TSK hjemmeside under sejlerskole og under punktet ”Sejlerskole for 
hele klubben” for at se alle de muligheder der er skitseret. Skulle man finde 
interesse for et eller flere af de viste kurser, så kontakt venligst John Runge på 
mobil: 23 62 48 84. 
 
Steen Andersen 
Sejlerskolen   

 

 

I weekenden d. 30. sept. og 1. okt. var Søernes Sejlklub og Kongelig 

Dansk Yachtklub vært ved DM i holdsejlads for Optimist – et stævne 

som tiltrak sig meget opmærksomhed i hjertet af København. 

Kan man se sejlsport fra Danmarks mest trafikerede gadehjørne – nærmere 
bestemt hjørnet af Gyldenløvesgade og Nørre Søgade ved Søpavillionen i hjertet 
af København? I weekenden var svaret ”ja”, da 11 hold fra 7 sejlklubber havde 
sat hinanden stævne til DM i holdsejlads for Optimist på Peblinge Sø. Dermed fik 
ca. 60 sejlere den unikke oplevelse af at sejle kapsejlads i hjertet af Danmarks 
hovedstad - og publikum fik mulighed for at høre om begivenhedernes gang og 
om sejlsport med livespeak begge dage. 

Holdsejlads er særdeles lærerigt i forhold til kapsejladsregler og dét at samarbejde 
for at opnå de bedste resultater for hele holdet. Grundlæggende drejer holdsejlads 
sig om at få hele holdet med - og ikke bare selv at sejle hurtigt. Det blev også 
tilfældet i mange af sejladserne til dette års DM i holdsejlads for Optimist. I 
afgørelsens time om 1. og 2.-pladsen måtte kapsejladsledelsen se sig nødsaget til 
at kalde til en ”om-sejlads”. End ikke efter at have gennemset video fra 
måltagningen i en sejlads, hvor 6 både gik i mål inden for 2 sekunder, var det 
muligt at afgøre en vinder af sejladsen. Efter at have gennemført en opfølgende 
sejlads trak et hold fra KDY det længste strå mod et hold fra Hellerup Sejlklub. 

Kilde: Dansk sejlunion 
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Ungdomsafdelingen. 

Vi bliver efterhånden indhentet af mørket på vores træningsaftener. Det betyder 
at vi har sidste træning torsdag den 5. oktober med Pizza og mørkesejlads. 
Herefter vil vi begynde med vintertræning om søndagen fra over middag og et 
par timer frem for dem det har lyst til det. 

Vi har fået lidt mere plads at være plads at være på til vinter. Det er vi rigtig 
glade for, det giver lidt mere albuerum når vi skal op og i ved slæbestedet. 

Vores krabbeafdeling slutter den sidste tirsdag i september. Det er en fornøjelse 
at se krabberne uge efter uge. Her efter sommerferien er de begyndt at snuse til at 
sejle i optimistjoller, og det har været en kæmpesucces. Det giver trygge børn, at 
de først leger ved vandet og bliver trygge ved at komme i klubben før de 
introduceres til det at sejle jolle. 

Vi afholdt ungdomsstævne “SEF-Cup” den første weekend i september. 
Hovedsponsor var SEAF. Det var en stor succes. Fint og måske lidt for stille vejr, 
men alle kunne være med. Hele 60 sejlere var med i år. Faktisk 25% flere end 
sidste år. Rigtig god forældreopbakning gjorde at vi fik afviklet en super weekend 
som vi er sikre på at mange vil komme tilbage til igen næste år. Banesejlads 
lørdag og en distancesejlads rundt om Kidholm søndag i den meget lette vind. Vi 
var ca. 90 spisende til grill lørdag aften. Der blev hygget på tværs af klubberne. 
Det er fortrinsvis deltagere fra fynske klubber, men også Skovshoved og 
Yachtklubben Furesøen var repræsenteret. 

 

Sejl og Stúder er en 
afdeling under ungdom, og 
hvilken afdeling. Det er 
blevet en kæmpe succes og 
deltagerantallet langt over 
hvad man havde håbet på. 
Det er ildsjæle som binder 
det sammen. Tillykke til jer 
med projektet. 

 

 

Weekenden den 11. + 12. november bliver vi vært for en træningslejr for DZA 
som er ZOOM8 klassen i Danmark. Vi forventer at ca. 20 sejlere fra hele landet 
deltager. Klassetrænerne fra DZA kommer og tager sig af selve træningen. Det 
glæder vi os meget til. Vi er glade for at Thurø sejlklub er kommet i betragtning 
til værtsskabet. Det må forventes at det giver en del ekstra liv på havnen den 
weekend. 
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Vi afholder årsmøde i afdelingen tirsdag 
den 24. oktober kl. 18.00 i Egely. 

Vi skal i år have fundet en ny formand for 
ungdomsafdelingen, da Mette har valgt at 
stoppe. Der skal nye krafter til på posten. 
Lars stopper også som ansvarlig for grej. 
Dog vil de stadig tage sig af 
vedligeholdelse af følgebådene. 

 

 

 

Harboe Cup  

 

Se i øvrigt 

resultater under 

ungdom FB 

v. Ditte Juul  

Bare 

sejlerglæde….. 
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Så skal båden snart på land og gøres klar til vintersøvnen. 

  

 

  

Det skal naturligvis markeres med en afriggerfest. 

Det bliver lørdag den 4. november i Egely. Reserver datoen allerede nu. 

Det er i år husudvalget der står for arrangementet. 

Der kommer nærmere information her på hjemmesiden. 

  
Sejlerhilsen fra 

HUSUDVALGET 

 

http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2017/09/afrigge.jpg


23 Thurø Sejlklub 

Velkommen til nye 
medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 

Lis Mylenberg 
 
Dorthe Wulf-Andersen 
 
Jonas Kirkeby Probst 
 
Thorkil Luffe Sartor 
 
Lasse Bürgel Ovens 
Torben Bürgel Nielsen 
 
Keld Vilhelmsen 
 
Mark Piil Hansen 
 
Kirsten Bang 
 
Kjeld Larsen 
 
Amalie Nogel Madsen 
 
Emil Andersen 
 
Rasmus Koch Andreasen 
 
Thomas Jeppesen 
Randi Hedelund Jeppesen 
Samuel Hedelund Jeppesen 
Immanuel Hedelund Jeppesen 
 
Mathias Widding 
 

Stemnnigsbilleder  

fra pigesejlerne 2018 
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SILVERRUDDER 2017 

Ærøfærgens 

trængsler i et 

smalt farvand 

Kim og Henrik i Jury båd 

 

Både på grund ved Lehnskov  
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Aften Kapsejlads i Thurø Sejlklub 

    
 
 

 

 
 

Fra årets sidste sejlads 

Og lidst  

 

stemningsbilleder fra 

sommerens dyster 
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 Undgå at ende som fiskeføde. 



 27 Thurø Sejlklub 

 Klubmesterskab i J70 og Soling 
 

Så har du chancen for at få nogle rigtigt sjove og spændende sejladser i Klubbens 
kølbåde, og ikke mindst muligheden for at blive Klubmester 
Vi holder J 70 Klubmesterskab lørdag d. 7 oktober og Soling Klubmesterskab 
lørdag d. 28 oktober 
Vi mødes kl. 9.00 og forventer første start kl. 10.00. Vi hjælpes ad med 
baneudlægning og dommertjansen. 
 Vi forventer at være færdige med sejladserne sidst på eftermiddagen, så hygger 
vi os med pølser fra Grillen og lidt drikkelse, og ikke mindst fejre vi de nye 
Klubmestre 
Du skal melde dig til på Facebook siden Thurø Sejlklub J70/Soling(intern), eller 
kontakt mig på telefon: 50456864 
I Soling må der sejles med en besætning på op til 3 sejlere. Hvis man er 3 i 
besætningen skal den ene sejler være en kvinde, eller en junior sejler. 
I J 70 må man være op til 4 sejlere 
Det koster 75 kr. pr. besætningsmedlem for J 70 og 50 kr. pr. besætningsmedlem 
for Soling, for at deltage. 
På gensyn til nogle dage med intensiv kapsejlads, og hygge med 
sejlerkammeraterne. 
Jørgen Holme 
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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 


