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Thurø Sejlklub ”Egely”         

Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

www.thuroesejlklub.dk 
 

    

 

   . 
  

 

Bestyrelse    

Formand Ib Oldrup formanden@thuroesejlklub.dk 42 76 64 12 

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

Kasserer Lars Løvschall kasseren@thuroesejlklub.dk 29 66 54 99 

Sekretær 

Kommunikation 

Mette Christoffersen sekretaer@thuroesejlklub.dk 23 37 68 76 

Sejlads /aktivitet Bjerne Sørensen aktivitet@thuroesejlklub.dk 41 95 09 18 

Ungdom Thomas Buch Nielsen ungdom@thuroesejlklub.dk 24 41 24 06 

Hus og anlæg Jacob Jensen anlaeg@thuroesejlklub.dk 93 50 70 69 

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen aktiviteter@thuroesejlklub.dk 62 20 53 97 

Listefører Gert Bjerrum listefoerer@thuroesejlklub.dk 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-

sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 

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: 03.  første Forårstræning 
   15. Søsætning af kølbåde kl. 08– færdig 
   17. Forårstræning 
   21. Standerhejsning kl. 15 
   24. Første sejlads Øvede Opti+++, Feva, Zoom, 29er 
    (tirsdag og torsdag) 
   24. Sejlerskole start op og informationsmøde kl 18.45 
    ( i Egely ) 
   25. Fordelingsmøde pigesejlerne 
   30. Første mandagssejlads 
 
Maj:   01. Start på sejlerskole undervisning kl. 18.45 
   02. Pigesejlads starter 
   03.  Første sejlads Krabber, begyndere, let øvede, opti+, 
    Opti++ (torsdage) 
   08. Internt tovholdermøde i Ungdomsudvalg kl. 19 
 
Juni:       
   22.  Grillaften kl.18 
   28. sidste aftensejlads inden sommerferien (Ungdom) 
 
Juli:   2-6  Sommersejl 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 2/6-2018

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      

   Indlæg til Gambøtposten og henvendelse i øvrigt sendes til:  
bladet@thuroesejlklub.dk         
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden   
 

Her på denne kolde forårsvinterdag med kuling fra øst er det der 

varmer, den aktive klub jeg er stolt af at være medlem. Det er 

ikke til at få armene ned. 

En lørdag hvor Thurø Sejlklub deltager på den årlige Dansk Sejlunions general-

forsamling, og kommer hjem med en meget stor pokal samt Klubudviklingspri-

sen 2018 for det store klubarbejde der sker i klubben. 

Med prisen følger et beløb på kr. 20.000,-. Beløbet skal gå til at skabe mere akti-

vitet, udvikling og nye medlemmer i alle aldre. Bestyrelsen drøfter anvendel-

sen på næste bestyrelsesmøde. 

Har du allerede nu en ide som ordene dække over, må du gerne sende din ide til 

bestyrelsen. 

Har du interesse i at få yderligere oplysninger omkring Dansk Sejlunions Gene-

ralforsamling, og omkring at vi blev hædret, er der lagt materiale ind på vor egen 

hjemmeside, det er også muligt at få informationer på DS-hjemmesiden. 

Vi afholdt vor egen generalforsamling sidst i januar måned, med ca. 65 medlem-

mers deltagelse. Forløbet med debat og godkendelse af forslag til generalforsam-

lingen, forløb flot. Budgettet med en stor udgift på ny mastekran i 2018 blev god-

kendt. Byggetilladelse er givet, så til standerhejsningen skulle vi gerne se den nye 

kran. 

Vi er som regel mange til Standerhejsningen, og som noget nyt, er dagen henlagt 

til lørdag den 21. april kl. 15,00, hvor vi også skal have døbt nyerhvervelserne, 

endnu en J-70 og mindre joller. 

Mange klubmedlemmer kommer til Standerhejsningen, nu må vi se om ikke om-

lægning fra søndag til en lørdag kan bringe endnu flere medlemmer på havnen. 

På denne dag vil jeg også gerne opfordre de ny indmeldte medlemmer til at kom-

me forbi og se vi andre an.  

Der forgår en masse aktiviteter, udvalgene er i fuld gang med gøre dagsordenen 

færdig for sommerens aktiviteter. Vi udvikler os stadig med kommunikationen i 

klubben. På  hjemmesiden og face book, er her du bliver opdateret på de seneste 

tiltag og nyheder til alle. 

Foråret lader vente på sig for. Det er koldt og blæsende, men mon ikke vi bliver 

klar til bådenes søsætning, vi skal ikke pive, der er opsat en ny badestige, som 

bliver brugt af det kvindelige køn, koldt vand er ingen hindring. Mon det er der-

for et skiv bliver opkaldt efter kvindenavne. 

Skrevet lige før der igen er trængsel på havneområdet. 

 

 

        God sæson til alle os 

Ib Oldriup 
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Standerhejsning: OBS lørdag d. 21/4-2018  

I år vil der være standerhejsning lørdag 

den 21. april kl. 15. Vi håber der er man-

ge der har fået master i, så der kan blive 

flaget over top. 

Vær opmærksom på at det er lørdag og 

ikke søndag som sædvanlig. 

Mød op og vær med til at gøre dagen 

festlig for unge såvel som gamle 

————————————————————————————————- 

Pinsetur: 
 

Så er det tid for pinseturen i Thurø Sejlklub 

for alle klubmedlemmer unge som gamle 

 

 

Turen går fredag den 18. maj til        55°00,7 N  10°28,5 E 

Lørdag den 19. maj sejler vi til          55°03,1 N  10°09,6 E        

 

Vi har og er ved at tilrettelægge nogle dejlige og fornøjelige dage. 

 

Tilmelding til Martin Strandberg       40333043 

eller Peder Bøgild Jensen                     26163695 

 

Tilmeldingsfrist er den  5. maj 2018. 

Fra standerhejsning 2017 

————————————————————————————————

Vinterens hyggeaftener i Egely 
Sidste vinters hyggeaftener indført af Inna med gode hjælpere sidste år, er i år 

blevet en succes, men nu med 

mange flere involveret i madlav-

ningen. Tak til alle jer, der i år 

har lavet mad, så vi hen over vin-

teren har kunnet mødes under 

afslappede former. Det er dejligt 

når så mange bakker op om initia-

tiver på tværs af alle klubbens 

medlemmer. / Redaktionen 

————————————————————————————————- 
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Bro og havn Kim Isager 28 70 69 14 havnen@thuroesejlklub.dk 

Pigesejlere Susanne Skovgaard 29 37 87 81 pigesejlads@thuroesejlklub.dk 

Husene Mette Holme 22 33 76 70 husudvalg@thuroesejlklub.dk 

IT og Hjemmeside Jan Knudsen 40 45 49 24 hjemmesiden@thuroesejlklub.dk 

Soling Kim Bünger  24 88 63 05 solinger@thuroesejlklub.dk 

J70 Henrik Buchwald 20 69 37 97 j70@thuroesejlklub.dk 

Kapsejlads Ole Jensen 61 70 53 97 kapsejlads@thuroesejlklub.dk 

Handicapsejlads Erling Justesen 42 13 19 78 handicap@thuroesejlklub.dk 

Gambøtposten Carl Nielsen   bladet@thuroesejlklub.dk 

Sejlerskolen Steen Andersen 25 23 20 10 sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 

Følgebåde Lars Christoffersen 24 29 72 11 foelgebaade@thuroesejlklub.dk 

Listefører Gert Bjerrum 62 21 25 60 listefoerer@thuroesejlklub.dk 

SejlSikkert 

Ambassadør 

 Mette Hundahl 24 45 90 40 sikkeramb@thuroesejlklub.dk 

 Sejl & Studer  Johan Hoff  30 62 63 93  sejlogstuder@thuroesejlklub.dk 

Vi skulle have bragt meget mere i denne Gambøtpost, 

men kan ikke få plads til mere. Orienter jer på klub-

bens hjemmeside, her vil sidste nyt altid dukke op lige-

som aktivitetskalenderen findes her 

Se også vandstanden, dagens vejr i 

Gambøt lige nu på web kamera, samt 

ikke at forglemme den nye skipper/

gastebørs. 
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Support energi 

   Sammen er vi bedst 

 

Selv om det ikke lyder 

af meget, når vi indgår 

aftalen hver især, er det 

nu ikke så ringe, når vi 

trækker alle sammen. 

 

Årets resultat er nu ikke 

at kimse af. 

 

Tak til alle os 

 

Hvis du endnu ikke er tilmeldt ligger der  

tilmeldingsblanketter i Havnehuset. 
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Nyt bestyrelsesmedlem med ansvar for hus og anlæg 
 

Ohøj! Jeg har taget en frisk beslutning. Efter blot en enkelt sæson som medlem i 

TSK har jeg ladet mig vælge ind i bestyrelsen. Det har jeg af flere årsager.  

 

Først og fremmest, så dukkede jeg op med min søn Alfred i ungdomsafdelingen 

sidste forår og oplevede et fantastisk engagement, hvor vi virkelig blev budt vel-

kommen af en masse imødekommende mennesker. Vi tegnede straks et familie-

medlemskab for her var liv, livsglæde og sejlerliv – det vil vi gerne være en del 

af.  

 

For det andet har jeg altid været foreningsaktiv, når jeg har været medlem af en 

sportsklub. Jeg synes det giver nogle gode relationer og nogle gode oplevelser at 

hjælpe til, der hvor man kan. Derfor ser jeg til frem til samarbejdet med især Hu-

sudvalget og Bro- & Havneudvalget. 

 

For det tredje er klubbens udvikling til fremme af livskvalitet en rejse som jeg 

finder interessant. Jeg kommer med meget friske øjne, så måske kan jeg stille 

nogle anderledes nye spørgsmål undervejs? 

 

Jeg glæder mig til at møde mange flere af klubbens medlemmer i den kommende 

sæson og lære klubben bedre at kende. Og hvem er det så den Jacob Jensen, som I 

møder? 

 

Jeg er 47 år, opvokset i Svendborg med sejlads som alt overskyggende hobby. 

Først i familiens spidsgattere på weekend- og ferieture. I slutningen af 70’erne 

udforskede jeg sundet fra en træjolle med latinersejl, senere i begyndelsen af 

80’erne blev det optimistjollesejlads først i SVA, senere i SSS. Fra midten af 

80’erne til midten af 90’erne gik tiden med piratjollesejlads først i SSS, og ikke 

mindst under studietiden i Aarhus i Aarhus Yachtklub. Et par sæsoner i den tunge 

ende af H-bådsfeltet fik jeg også prøvet i 90’erne. 

 

Studietiden i Aarhus blev også brugt som jolletræner og adskillige timer som offi-

cial i en mærkebåd på bugten med at flytte kapsejladsbøjer. Tilbage i Svendborg i 

00’erne istandsatte jeg en af de første Nimbuskrydsere fra 1962, som vi havde 

mange gode eventyr med. Nu istandsætter jeg en gammel Albin Vega fra 1970, 

som vi også bruger som sejlende kolonihavehus i weekender og ferier. Jeg er des-

uden aktiv i den nationale vegaklub. Siden jeg var barn har alle mine joller/både 

heddet Havheksen jf. Skipper Skræk. 

 

Når jeg ikke sejler eller laver skiv arbejder jeg på Syddansk Universitet som stra-

tegisk analytiker for rektor, hvilket holder hjernecellerne i gang.  
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Til orientering!  Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  

        og få Gambøtposten sendt på mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undgå at ende som fiskeføde. 

Tidligere har jeg været særdeles aktiv i udviklingen af dansk floorball.  

 

Jeg gift med Anne Louise. Vores søn Alfred på 10 år sejler optimist i ungdomsaf-

delingen. Vi bor på Østre Skolevej i Svendborg, og i gå af-

stand er Havheksen fortøjet ved Christiansmindebroen i sejl-

sæsonen.  

Jeg er typisk i Gambøt i forbindelse med ungdomsafdelin-

gens aktiviteter tirsdag og torsdag.  

 

Jeg glæder mig til vi ses til en fremragende sejlsæson   
 

Sejlerhilsen fra Jacob 
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Kali´s fortsatte tur sommeren 2017 
 

Mandag d. 10. juli, Västervik 

Sol og 22 grader 

 

Op og finde cyklerne frem - vi kom til butikken lige som de åbnede kl. 10. Den 

megen snak med skibselektrikeren havde afgjort, at der skulle nye batterier til. 

Det havde de - 3 stk og en ny lydpotte blev indkøbt. Men hvordan skulle vi få 

dem transporteret 5 km. hjem på de små cykler. Jeg måtte smigre lidt og lægge 

charmen i og fik så overtalt ejeren til at lade en af de ansatte, som heldigvis 

havde bil, kører os retur. Han mente endda cyklerne også kunne være i bagage-

rummet og det kunne de, så både vi og alt grejet blev kørt retur. Han havde selv 

arbejdet som havnefoged i Västervik havn for et par år siden, så vi måtte ende-

lig hilse. Vi havde jo fortalt, at det var havnemesteren, der havde anbefalet os 

deres butik. 

Så stod den på batteri og lydpotte udskiftnings arbejde. Det vidste sig selvfølge-

lig, at lydpotten var et par tommer for stor i røret, så jeg måtte på cyklen igen 

og få den byttet . Kom forbi en Netto og drønede ind og købte lidt godt til fro-

kost også. Jeg syntes, jeg var hurtig som lynet, men Henrik var ikke imponeret. 

Måske var han bare træt af alt det arbejde og spekulationer. Meget ferie havde 

der jo endnu ikke rigtigt været over turen for det fyldte selvfølgelig - alt det der 

ikke virkede. 

Nå men han biksede med montering af  batterier og lydpotte og jeg serverede 

en dejlig frokost med kold hvidvin og rejemadder.  

Hen på eftermiddagen, da alt var på plads og det udskiftede afleveret på gen-

brugsstationen, som heldigvis lå lige bag havnehuset,  i klædte vi os badetøj og 

gik op til poolområdet, som hører med til havnen. Dejligt stort område og pool, 

så en gang svømning og solbadning gav god afslapning og ro på. 

Altså faktisk kan man sige, vi var heldige - finder ud af problemerne, før vi rig-

tigt når ud i skærgården. Kan sejle til Västervik, som har både bådforretning og  

genbrugsplads og få ordnet tingene, samt pool, når nu havnen ligger midt i cen-

trum er havbad ikke så tiltrækkende. Det er vi taknemmelige for! 

Således glade nød vi endnu en gang en gin og tonic i smukt solskin og varmt 

vejr. Aftensmaden ombord .Nu kunne det kun blive bedre. 

 

Tirsdag d. 11. juli, Västervik - Arkösund SSS 

Vind: NV 4-0 m/s, 20 grader, Distance: 55 sm, Tid:  10 timer, heraf 8 for mo-

tor. Havneafgift ? skr. 

 

Stod ud for sejl i fin vind. Lidt regn, men ikke noget særligt. Senere kom opkla-

ringen og vinden døde, så det blev igen motor. Godt nok så blev de nye batteri-

er jo ladet helt op, skulle de ikke være det. 
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  Vi passerede kejseren - en grøn 

bøje med kongekrone: "Ve den 

der ikke respekterer denne bøje - 

en evig forbandelse vil ramme!" 

I Arkösund er der flere marinaer. 

Den første sydfra og inderste er 

sejlklubbens og den roligste og 

hyggeligste, så der tog vi ind. 

Måske er det, siden sidst vi var 

her, blevet til en stor marina, nu 

Promarina ikke længere findes,  for det var samme sted alle skulle betale havne-

penge. Jeg gik op for at betale. Men havnefoged havde lukket ned sagde han, så 

han gad ikke tage imod flere penge i dag! Nå, ok med mig.  

Toiletterne her er ganske hyggelige med tørrede blomster,  plakater og billeder 

på væggen samt måtte på gulvet. Badene for både mænd og kvinder er enkle i 

træskure med forhæng og uden loft og dermed frit til himlen. Lige noget for 

mig. Er man ikke til den slags kan man gå lidt længere til den almindelige ser-

vicebygning med bad og toiletter. 

 Vi nød roen, freden og det blanke hav. 

 

 

Onsdag d.12. juli, Arkösund - Nynässhamn SSS 

Vind: SØ 4-7 m/s, sol 20 grader, Distance:  46 sm, Tid: 7 timer, heraf 0 for mo-

tor. Havneafgift 200 skr. 

Tankede disel inden afgang - 11 l. Ikke meget, måske er der luft i tanken eller 

ventilen eller hvad det er, så helt uden spekulationer over udstyret, skal vi åben-

bart ikke være. Jeg er heldig, for det har jeg jo ingen forstand på, så de bekym-

ringer  overlader jeg trygt til Henrik. 

Skøn dag i medvind og spilersejlads. De nye batterier og autopiloten virkede 

uden problemer. Så dejligt.   

Nynässhamn er en stor by, men lige syd for ligger sejlklubben og deres lille gæ-

stehavn. Vi prøvede ellers at ligge til med stævnen i vinden på de lokales både-

bro, men den gik ikke. Svenskerne har låger, hegn  og lås på deres broer og øn-

sker ikke gæster andre steder end i gæstehavne. Så uvant for en dansker. Men 

heldigvis er der jo gæstehavne spredt ud over skærgården, så det er ret problem-

frit.  

Det der så ikke var problemfrit her var, at havnefoged kun var der mellem kl. 14

-15 og toilet og bad var aflåst! Der var kuverter til havnepenge, men ingen nøg-

le at få fat i.  

En lokal arbejdede i sin nyindkøbte båd og sagde han ville lade toiletdøren stå 

på klem. Heldigt for os. 



14 Thurø Sejlklub 

Et par andre både lå der også og da de kom retur, havde en af dem nøgle. Vores 

nabo leverede strøm til dem, fortalte han, så vi rottede os sammen om at låne 

nøglen,  hvis nu døren skulle smække i.  

Vi fik en hyggelig nabosnak over en øl og fortælling om, hvor vi hver især havde 

været, og vi kunne give dem et par råd om deres kommende rute. De kom fra 

Gotland den dag og skulle derefter sydpå. 

 

 

Torsdag d. 13. juli, Nynässhamn SSS - Skepparsviken, tæt ved Marnakvarn, 

Fågelbrolandet 

Vind: V10-14 m/s, sol 22 grader, Distance:  33sm, Tid: 4 timer, heraf 0 for motor. 

Havneafgift 200 skr. 

Troede vi skulle have hyggelig overliggerdag, men nej. Vi måtte videre trods 

hård vind. Heldigvis foran for tværs.Så det blev en kvik tur og med masser af na-

vigation. Skal være opmærksom hele tiden og respektere afmærkningerne. Det 

går ikke at gå på den forkerete side af dem i skærgården.  Af og til ser det helt 

skævt ud, men når man så kommer lidt nærmere forstås afmærkningen korrekt. 

Det kan godt være lidt svært at vide, hvordan løbet former sig og med så meget 

vind i sejlene og stor hastighed var vi ekstremt opmærksomme. 

Jeg havde fundet lille havn syd på Fågelbrolandet - Marnakvarn, så der gik vi ind. 

Den så ikke helt ud som på billedet i vores bog, men der var da bøjer som anvist. 

Der lå en kæmpe lettisk båd på 45 fod eller mere, så den lagde vi os i læ ved si-

den af. 

 Velfortøjret kom en mand og undskyldte han ikke havde været og kunne hjælpe 

med fortøjringen. Han fortalte os om øens forhold, for det viste sig at være en 

lille bitte ø før Marnakvarn, vi var lagt til ved og en naturhavn udstyret med bø-

jer, lokum, bænkesæt og bastu (sauna). Rigtig hyggeligt og med sol i cockpittet. 

Badning, hygge og afslapning. 

Letterne var i bastu. Bagefter ærgrede jeg mig gevaldigt over, at jeg ikke spurgte 

om jeg måtte være med. Der var en fin lille bro udenfor, så den ideelle kombinati-

on mellem sauna og havbad. De så også ud til at nyde det. 

Efter maden gik vi øen rundt - det var gjort på 10 min. Men hvor smukt. De to 

voksne lettere sad ved bænkesættet. Vi stoppede op og sagde et eller andet. Straks 

blev vi budt en vodka. Vi takkede ja og satte os for at snakke lidt. Vi forsøgte at 

fortælle om Rigabalsam som kan købes i Marstal. Straks hev han en rigabalsam 

op af tasken - med blåbærsmag - og skænkede i glassene. Derefter hurtigt en vod-

ka mere og så en til, som jeg dog nåede at takke nej til. Uha det gik stærkt - rygtet 

om russere og vodka passede også på lettere. Men hyggeligt selvom han ikke talte 

engelsk, det gjorde konen , så hun var translør. 

Sov som en sten den nat. 
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Fredag d. 14. juli, Skepparsviken, tæt ved Marnakvarn, Fågelbrolandet -

Furusund 

Vind: SV 3-8 m/s,  sol 20 grader, Distance:  32 sm, Tid: 6 timer, heraf 0 for mo-

tor. Havneafgift 350 skr. 

 

Dejlig rolig og stille morgen med god tid. 

Lagt rute til St. Nasa skærgård, men tjekkede så igen vejrudsigt. Nu lovede de 8-9 

m/s. Ikke skærgårdsankringsvejr.  

Ny rute måtte lægges, så navigatøren gik igang. Jeg synes, det er rart at have en 

rute at styre på, selvom der nogen gange er så smalle løb med masser af bøjer, så  

det er unødvendigt der, men rart  derop til og igen bagefter. Det giver ro at vide, 

hvad retning man skal i her i skærgården. 

Mødte en der også ville være sikker på at have det hele inden for rækkevidde: en 

motorbåd trækkende bastu/saunaen, en lille motorbåd og en kæmpebadering! 

Der var en havn på Blidö, så det blev ruten. Der er en smal kanal/fjord mellem 

Blidö og Yxlan og med vores vindretning fra SV gik det fint agterind deropad. 

Tæt ved hvor havnen skulle være, kunne vi ikke spotte en gæstehavn, så vi måtte 

fortsætte til Furusund. En urolig havn i SV. Også smalt sted, men de store passa-

gerbåde til Åland, Finland og Letland sejler igennem her. Det ser næsten ud som 

om de ikke kan være der. Utroligt så lidt dønninger, de sætter.Sejler langsomt ja, 

men næste gang vi skal have ny Æræfærge i Svendborgsund, burde der tages kon-

takt til disse færgeleverandører :) 

Der var godt fyldt op i Furusund og desværre ingen ledige pladser med stævnen i 

vinden.  

Senere kom en anden dansk båd ind og fik plads lige ved siden af os. Det var fem 

unge mennesker ( 4 drenge og en pige) på et par og tyve år, som havde været af-

sted knap  et par måneder og sejlet Østersøen rundt fra København. De tre var 

oprindelig fra Djursland, men uni eller kæreste havde trukket dem øst på. 

De skulle have strøm, for de manglede kun 4 afsnit af Matador! 

De havde ikke rigtig nogen søkort eller havneguide for den Stockholmske skær-

går, da deres prøve navigationsapp var udløbet. De fik en af vores gamle havne-

guider og et par gode steder med på vejen nedover. De skulle til Øland, hvor de 

tre's kærester ville komme og sejle lidt med og nogen skulle hjem før andre.  Men 

godt fyldt op i en Ballad med 8 om bord til den tid. Allerede nu sov en i cockpit-

tet. 

Jeg var lige et smut oppe og se Nordens ældste Kompasrose fra 1463, som danske 

Kong Kristian den 1. fik ridset i en klippe, da han gjorde ophold her på vej mod 

Rusland. 

 

         Fortsættes side 18 
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 Næstformand    Kasserer 

Sekretær/ 

Kommunikation 

Sejlads-og aktivitet Ungdomsudvalg Hus–og anlæg 

Kontakt til 

bestyrelse: 

 

Se side 3  

 Formand 
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Kontakt til 

underud-

valg: 

 

Se side 8 

Sejlads-og aktivitet 

Kapsejlads Soling Sejlerskole J-70 

Ungdom Følgebåde Sejl-og studer Piger 

Hus og anlæg 

Broer Huse Handicapsejlads 

Kommunikation 

 

www.thuroesejlklub.dk 

 

Se øvrigt side 3 og 8 med 

mailadr. m.v. 

Blad  IT-Hjemmeside 
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Lørdag d. 15. juli, Furusund - Tjockö 

Vind: SØ-SV 3-7 m/s,  20 grader, Distance:  8 sm, Tid: 2 timer, heraf 0  for mo-

tor. Havneafgift  0 skr. 

Hyggelig morgen med tid til morgenmaden og besøg på den lokale tankstation, 

som også havde frisk frugt og grøntsager samt minisupermarked.  

De unge danskere besøgte det ad flere gange, da det ikke lykkedes de første at 

købe youghurt, men kom retur med mælk. Det kunne den næste gøre bedre mente 

han, så afsted på skateboardet og retur med ... ja et andent mærke mælk. 3. gang 

lykkedes det så med youghurt.  

Med al den mælk gik de i gang med at bage pandekager og vi blev inviteret over 

som tak for tips og guidebog. Hyggelig formiddag. 

Så afsted mod nordøst til besøg i Carolines familiedynastie på Tjockö. Dejlig 

sejltur i fin vind. 

Caroline, Hen-

riks kollega, hav-

de været ude 

med dybdeloddet 

og måle. Hun 

mente nok, vi 

kunne gå ind i 

bugten og ligge 

stævnen mod 

hendes fasters  

bro og ankeret 

agter. Spænden-

de.....  

Vi gjorde alt klar og tøffede stille ind. Skønt sted og alle mand på bro for at guide 

os det rigtige sted hen. Det gik rigtig fint og vi lå det smukkeste sted i rigtig skær-

gårdsmiljø, klipper,forholdsvis klart vand og kun os.  

Men vi skulle jo i land og se, hvor langt Caroline var nået med nybyggeriet af sit 

hus. Sidst vi var her, havde hun endnu ikke fået byggetilladelse, så det var jo me-

re spændende nu. Det så godt ud! Hun deler grund med sin bror. Han er ved at 

renovere og bygge til det gamle hus på grunden. Deres grund ligger nabo til for-

ældrenes og fasterens grund ligger 10 min væk. En rigtig familie ø.  

 Efter besigtigelse af Carolines byggeri, var det tid til en skøn skøn dukkert, hyg-

ge og øl på klipperne.  

Senere råhygge i fasterens sommerhus med bl.a. grillede røgede rejer,  lidt vin  og 

en fantatisk udsigt over skærgården. Det var bare skønt. 

Forældrene kom til kaffe og sædvanen tro havde Per Åke gode råd om de næste 

dages sejlads samt lige et søkort over Ålandsøerne vi kunne låne.  

             Fortsættes i næste nr. 
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Sejl og studer 2017/2018 

Her er nogle af de glade 

repræsentanter for  

Sejl og Studer / 2017. 

 

Året som initiativpris-

modtagere bragte en flot 

pokal hjem fra DS´s 

Generalforsamling, men 

det bedste er dog de fine 

ambassadører for Thurø 

Sejlklub, som glade var 

med til at modtage dette 

flotte trofæ.  

Nedenstående bl.a. de potentielle nye medlemmer fra Sejl og Studer:  20/3-2018. 

Ved flot prikken fra den ene studerende til den anden, er det måske lykkedes at 

finde så mange  nye sejlere til TSK,  Godt gået i unge mennesker 
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Kære Thurø Sejlklub 
 

Tillykke med at I modtager Klubudviklingsprisen 2018 – det er meget fortjent af 

flere grunde.  

Jeg vil tage fat i nogle af de emner, som har været medvirkende til, at prisen går 

til netop jer i år.  

 

Aktiviteter er en nøgle til klubudvikling. Og når I med stor entusiasme arbejder 

med en idé eller ser et åbenlyst potentiale, analyserer I samtidig udfordringerne, 

griber mulighederne og går forrest for at omsætte idéer til praksis.   

På Klubkonferencen 2017 holdt I et oplæg til inspiration for andre sejlklubber. En 

af præsentationens slides havde overskriften: ”Vi havde en drøm – og nu har vi 

en masse aktivitet”  
Jeg tænker at citatet siger næsten alt om jeres tilgang til det at lave foreningsar-

bejde.  

Senere i præsentationen konstaterede I om jeres efterhånden Danmarksberømte 

J70 projekt at: 

  

Det Skal være Tilgængeligt og åbent for alle og skabe sejlglæde og et forplig-

tende fællesskab for flere. DET SKAL VÆRE LET AT KOMME UD AT 

SEJLE. 

 

Begge citaterne er eksemplariske for at skabe forandring og få flere ud at sejle. 

Sejl og studér projektet er et lysende eksempel på at I tør tro på den gode ide, og 

lade energiske klubmedlemmer få den ramme der er nødvendige for at føre ideen 

ud i livet. 

Projektet viser samtidig at I er villige til at åbne jeres døre og dele jeres goder 

med en ny målgruppe. 

 

Jeres indsats i Thurø Sejlklub er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan 

man i en klub kan få et særdeles højt aktivitetsniveau og skabe forandring, når 

man griber mulighederne. Forandringen i Thurø Sejlklub tager på flere måder 

udgangspunkt i et aktivt klubmiljø og at i at rette fokus på et perspektiv for bruge-

ren. Med brugeren mener jeg det aktive medlem eller det kommende medlem. At 

fokusere i dén retning er noget, som dansk sejlsport får brug for i fremtiden.  

For jer handler det om at skabe et aktivt klubmiljø, som er attraktivt for såvel 

hende der har været medlem i adskillige år og allerede har egen båd, som for ham 

der lige er flyttet til byen, og har brug for et dejligt sted at dyrke sin fritidsinteres-

se.  

 

For begge gælder klubben skal være et samlingssted, hvor man vedbliver med at 
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Vi i Dansk Sejlunion ved at jeres mange succesfulde projekter er med til at moti-

vere andre klubber i landet til at komme i gang. Ikke så få gange har vi hørt sæt-

ninger som: ’Hvis de kan på Thurø, kan vi fandme osse!!’ 

Det er i udpræget grad lykkedes jer at der er samle et stærkt team af instruktører, 

trænere, ledere, fundraisere, som løfter klubaktiviteterne i praksis.  

Thurø Sejlklub – Dansk Sejlunion ønsker jer et stort tillykke med Klubudvik-

lingsprisen 2018. Den er velfortjent, og vi håber, at såvel anerkendelsen som det 

kontante beløb vil bidrage til yderligere udvikling i sejlsporten – dette være sig 

lokalt, regionalt og nationalt. Alle tre arenaer er I vant til at begå jer i. 

 

Thurø Sejlklub –  

 

 Et stort tillykke med Klubudviklingsprisen 2018.  
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Ny ungdomsleder i ungdomsafdelingen. 
 

Kære Klub, 

 

Først lidt om min person. Som 5 årig kom jeg til Svendborg  

med min Svendborg-gentiske far, der lige var flyttet fra London  

og som havde sejlet med mig i den engelske kanal i en Contessa 32, siden jeg var 

2 måneder gammel. Jeg blev præget af min fader, der havde sejlet fastnet i RORC 

og som ung var jeg med på både fyn rundt i en Swan 40 og på langfart i en Con-

tessa gennem Göta kanalen, både den ene og den anden vej rundt. Danmark blev 

sejlet tyndt og jeg har været med hele vejen. Kapsejlads var jeg også med til mest 

i folkebåd og husker Pinsestævnet i Ærøskøbing som noget specielt med så man-

ge både samlet hvert år. 

 

Jeg har lært at sejle i SSS indtil optimisten blev for lille og så gik der, de  

mange år, der gør som ung, inden man for råd til og mulighed for bådeplads og 

skib. Jeg sejlede dog en del folkebåd som gast og fik råd til en juniorbåd da jeg 

var omkring de 30. 

I nogle år var jeg ungdomsleder i SVA indtil der ikke rigtigt var plads til videre-

udvikling på tidspunktet, men som jeg kan se der nu er på vej igen nu, rigtigt godt 

for alle de by børn, der helt sikkert kan komme til at lære at sejle. Derfor rykkede 

vi til Thurø, da vi tilfældigt blev knyttet sammen i en TV konkurence på DR Ra-

masjang kanal, som vi iøvrigt vandt. Faciliteter, muligheder og det at føle sig vel-

kommen og miljøet betyder rigtigt meget. 

 

De sidste år har jeg sejlet i en lille meget brugt Hurley 18 fod fra 70´erne - men 

den passer til både økonomi, famile og egen sejlads samt til og afrigning, som 

kan gøres alene. Jeg sejler en del om vinteren, helt frem til starten af Januar. 

Jeg har 3 dejlige børn og min aller kæreste viv, Anne. Johann på 15 år der sejler 

29´og har sejlet med i ungdomsafdelingen i TSK de sidste 5 år og har haft stor 

glæde af både klubbens faciliteter, der er super gode, og som mange seniorer går 

og passer godt på, og dens mange gode frivillige trænere, der har videre givet de-

res sejlerfaringer og som har givet Johann mulighed for at kunne deltage i kom-

munen og DGI sportsklasse og elite 

center. Tak til jer alle - det er Dan-

marks bedste forhold, som TSK har. 

(Og jeg er kommet i rigtig mange 

sejlklubber efterhånden) Det  har 

været en fantastisk mulighed der er 

ham givet. Benjamin på 11 år kom 

for tidlig igang med sejlads og det 

betyder at han har fået andre interes-
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ser. Vores mindste på 3 år er i fuldfart og allerede 3 dage gammel var han med på 

havnen, så der bliver nok en sømand ud af ham engang. 

 

 

I min fritid har jeg de sidste par år interesseret mig for dommergerningen og har 

været med til mange DS Grandprix jollestævner og har dannet mig et erfarings-

grundlag for at dømme på vandet, som jeg er ved at certificere. Det har i den sid-

ste sæson betydet at jeg været dommer i protestkomiteen og på vandet  til World 

Championship i Starbåd og flere andre stævner Bla. DM i OK jolle, Sejlsportsli-

gaen, Århus Sailing mfl. 

Denne sæson har jeg planer om at prøve at blive opmand og deltage ved 2. divisi-

on som opmand, som jeg har lidt erfaringer med tidligere, bla. på Peblingesøen 

Holdsejlads i optimist sidste år, Sejlsportsligaen og naturligvis DS Granprixstæv-

ner. 

 

Til daglig er jeg folkeskolelærer på Ørkildskolen i byen og underviser, da også 

som svømmelærer, i sejlads på sejlcenteret i Thurøbund, leder af Trafikskolen i 

kommunen, håndværk & design  samt sproglærer og en del boglige fag, hvor vi jo 

som lærere nu med tilstedeværelses tid på skolen lægger omkring 42 timer om 

ugen for at opretholde vores forudbestemte fastlagte frihed i ferierne. Som familie 

far er det ikke altid let at få enderne til at nå sammen i hverdagen. 

 

I forhold til klubben, Bestyrelsen og ungdomsafdelingen vil jeg meget gerne læg-

ge min resterende tid og kræfter i at opretholde og gerne udvikle også. Jeg har 

været og er med på sidelinjen som træner og vintertræner, dog sidste sæson måtte 

jeg holde en pause i sommer perioden for at have tid til vores lille Erik og fami-

len. Den forestående sæson bliver dog med en finger i jorden og vi er blevet om-

organiseret i ungdomsudvalget, så der er flere, der løser forskellige opgaver i lø-

bet af sæsonen, som bør gøre opgaven som ungdomsleder lidt lettere. En stor ca-

deau til Mette og Lars Christoffersen, der har løftet ungdommen til et flot og højt 

udviklet plan og stadig gør og de mange timers arbejde der er og bliver lagt sam-

men med de mange andre Bla. Mads Flyger der har og stadig skaffer midler til 

nye joller og grej, & træner,  og alle trænere der understøtter børnene og er tilste-

deværende i et helt specielt nærvær, Martin Hansen og Ditte Juul Kristensen, som 

har været med hele vejen sammen med Mads Flyger,, som jeg husker det, og der-

til senere men med fart på og som fundament sammen, Johan Hoff, Christoffer 

Westerberg, Jesper Henriksen, Jens Nørregaard, Pia Helle, Anne Holst, Emil Sell, 

Michael Røhling, Jacob Christoffersen, og alle de nye tilkommere, som jeg lige 

skal lære navnene på samt den gode kulturoverlevering de tidligere trænere også 

har lagt. Det er så dejligt og, alle, deres fortjeneste, at vi kan bære omkring næ-

sten 60 sejlere op til 2 gange ugentligt. 
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Vi er allerede igang med planlægningen af den kommende sæson og forventer at 

arbejde ud fra samme “sejlplan” med små modificeringer bla. på hold og udvik-

ling.  

 

Første tilrigningsdag i ungdommen bliver lørdag den 21.4, samme dag som 

standerhejsningen. Der vil blive lagt information ud på TSK Ungdom´s facebook-

side og TSK Sejlklub ´s facebook side omkring opstart og invitationer/info. Der 

vil dog som noget nyt blive nogle forårstræninger for vinterholdet, der begynder 

lidt før, allerede efter påske, hvis der er tilslutning til dette. 

 

Vi glæder os til endnu en dejlig sæson og kan I ikke finde mig på havnen så 

gi´mig et kald, send en SMS eller en 

email. 

 

De bedste sejlerhilsner  

 

Thomas Nielsen  

Ungdomsleder 

 

Hallindskovvej 67 

5700 Svendborg 

 

Mobil 24412406 

Mail: thomas.buch.nielsen@gmail.com 

     OBS. OBS. 

Klubgrillaften i Gambøt 

Fredag den 22. juni 

 
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en ufor-

mel grillaften fredag den 22. juni. Grillen er klar kl. 18. I 

skal bare selv medbringe kød – tilbehør og drikkevarer. 

Hvis nogen har et musikinstrument, så tag det med. Vi 

håber meget, at se et bredt udsnit af klubbens medlem-

mer denne aften.  

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op 

med madkurv og godt humør.   

På vegne af broudvalget.  

       

      Kim 

————————————————————————————————- 

https://maps.google.com/?q=Hallindskovvej+67+%0D%0A+5700+Svendborg&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hallindskovvej+67+%0D%0A+5700+Svendborg&entry=gmail&source=g
mailto:thomas.buch.nielsen@gmail.com
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Aftenkapsejladserne 2018 
 

Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne. 

 

Se programmet og tilmelding på klubbens hjemmeside:  

 

Lørdagssejladser: 

 

Lørdag i foråret er aflyst pga for få deltagere de sidste år. 

 

Lørdag i efteråret: Af hensyn til SilverRudder sejles der lørdag den 15. septem-

ber. 

Der sejles op til 2 stk. OP/NED baner om formiddagen, der tæller som én sejlads, 

og en distance-sejlads om eftermiddagen der også tæller som én sejlads. 

Skippermøde kl. 09:00 ved Gambøt og 1. start kl. 10:00. 

 

Øvrige sejladsdatoer: 

 

Forår: 30/4 – 7/5 – 14/5 – 28/5 – 4/6 – 11/6 – 18/6 – 25/6 

 

Sommerferie i juli 

 

Efterår: 6/8 – 13/8 – 20/8 – 27/8 – 3/9 – 10/9 – 17/9 

        Sejlerhilsen 

        Kapsejladsudvalget 

 

 Se på  

klubbens 

hjemmeside 
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Søsætning lørdag d. 14. april. 

 Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal 

vente. og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal 

vi alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en 

pæn plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage master-

ne frem. 

 Vigtigt at læse herunder. 

Masterne skal i år ud af masteskuret inden lørdag den 21. april. Optimister og 

joller kommer den dag og vil gerne rigge deres joller til. Det vil sige at vi 

skal have vore master ud og gerne væk fra optimist pladsen inden. Så kom og 

hjælp med at flytte og holde øje med din mast. Især dem der ikke skal have 

mast på lige med det samme. 

 Ny mastekran. 

Som i sikkert har hørt er der en ny mastekran på vej. Den vil sikkert blive sat op 

i ugen efter søsætningen, så den er klar til standerhejsning. Den gamle vil blive 

taget ned umiddelbart efter den nye er sat op og fungerer. 

    Til efteråret vil optagningen blive den 13. oktober. 

Joller på pladsen. 

Igen i år vil vi i broudvalget  prøve at holde styr på de joller og både der står på 

pladsen. Derfor skal alle der kommer med private joller, som skal stå på pladsen 

henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på plad-

sen. havnen@thuroesejlklub.dk   Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen 

på pladsen forudsat at vi ved hvem det er, og at der er plads. Husk at disse joller 

skal flyttes væk fra pladsen senest en uge før vi har optagning af både i efteråret. 

 Broerne. 

Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette er lørdag 

den 7. april kl. 11 

 

 

mailto:havnen@thuroesejlklub.dk
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Velkommen til nye 

medlemmer  

I Thurø Sejlklub 

 
Erik Klokker Hansen 

 

Matti Thomsen 

 

Jack Volder 

 

Anne Justesen 

 

Christian Machon 

 

Alan Olsen 

 

Jacob Lindner Bonde 

 

Josephine Lindner Bonde 

 

Niels Haugaard 

Husk at vor affalds plads kun er til 

dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det 

er ikke nogen genbrugsplads til alt 

muligt andet skrammel. 

 Husk at der skal bruges rød/grøn 

skilt når du forlader din plads for 

overnatning andetsteds. Det er kun de 

pladser vi har til vore gæstesejlere. 

Det hvide vedhæng kan låses hvis man 

ønsker det, så kan det ikke vendes af 

fremmede, og der kan skrives hvornår 

man kommer hjem igen. Hvis nogen 

mangler det hvide vedhæng kan du få et 

nyt ved Kim. 

Husk hvis du ikke skal bruge din plads 

ved broen, at meddele det til broudvalgs-

formanden hurtigst muligt, så vi kan få 

givet pladsen videre til dem der meget 

gerne vil have plads ved broen. De kan 

ikke lide at der er tomme pladser. 

Den opdaterede venteliste kan ses på 

hjemmesiden under menu havn. 

  

Vinterbadning. 

Der vil blive opsat en god badelejder i 

optimisthavnen for de seje. 

  

Broudvalget. 

Ventepladsliste til plads ved klubbens 

broer, kan findes på klubben hjem-

meside under broerne  
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Hyæneræs/hyænepokal, ny fremtid 

 
Den 24/1-2018 havde vi et møde i sundklubberne vedr. Hyæneræs og ikke 

mindst vore Hyænepokaler. Gennem de to sidste år, er det ikke lykkedes at 

samles om et stort fælles projekt i Kredsregi, hvilket var grunden til ind-

kaldt møde vedr. skæbnen for de eftertragtede Hyænepokaler. 

På mødet var der bred enighed om at smykkerne skulle forblive samlet, og 

vi drøftede den videre skæbne for disse pokaler. Pokalerne er ”ejet” af pi-

gerne i Sundklubberne: SAS, SSS, TBL og TSK. 

Vi blev enig om at vi skulle lave 2 aftener, hvor vi gennemførte så mange 

sejladser som muligt, og at disse sejladser skulle danne baggrund for udde-

ling af årets Hyænevinder. 

Første sejlads afholdes i SSS d. 20/6-2018 og næste sejlads i TSK d. 22/8-

2018.  

Der skulle sejles efter de lystal, der bliver anvendt til aftensejladserne i 

TSK. Her er der tilpasset efter de resultater bådene har sejlet efter gennem 

flere år. Her er ingen krav om målerbrev, så det bliver sandsynligvis nem-

mere at få flere både med.   

Et flot resultat efter aftenens møde og vi ser frem til nogle dejlige aftener 

på vandet.  

Kredsmesterpokalen er afleveret til Fynskredsens formand, Ole Ingemann, 

på årets generalforsamling d. 1/2-2018. Hvis nogen i eftertiden vil tage det 

op som et kredsmesterskab, er pokalen til afhentning hos Ole. 

 

 

    

Fotos: Lars Brædstrup 

Tekst: Ingeborg 

Vindere af kredsmesterskabet for  

piger gennem årene 1996 til 2015 

Tilmelding til årets pigesejlads senest 21/4-2018 
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DS Fynskredsen kapsejladskalender 2018 
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Ny badestige/vinterbadning m.m.   

Indviet med maner, der var lidt sprudelvand efterfølgende (vil bare lige sige at det 

var sk… koldt) Badestigen er rigtig god for vinterbadere såvel som  for unge og 

ældre sejlere om sommeren, tak for indsatsen til Kim, Bjarne og Bent   

På vej ned 

og op 
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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  

www.yachtbrooker–charter.dk  

 

v. Mikkel Synnestvedt &  

Kim Winther Sørensen 


