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Nr. 3  juli, august, september 2018 

Når taskesejlerne er gået hjem. Så tager vedligehold over!!!  
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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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Juli:    2-6.   Sommersejl 

     

    Sommerferie 

 

August:  06.  Første mandagssejlads efter sommerferien 

    22,   Seniorer starter op igen 

    22.  Hyæneræs - TSK piger  

    24-25  Øhavet rundt 

 

September:  ???  Ungdomsarrangementer 

 

 

Oktober:   24.  nyt strategimøde 

      (følg debatten, det er vores klub) 

 

 Det her afspejler ikke vores aktive klub, men udvalgene er ikke budt 

ind med arrangementer, men følg udvalgene på anden måde. 

  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 12 sept.  2018 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 600 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   
Formanden har ordet. 
Siden sidst har vejret fået det bedre, jeg kan ikke huske at have 
nydt så mange solskinsdage med muligheder for flotte sejlture. 
Fik du også gjort vandet lidt tyndere her i maj og juni måned. 
Nu må vi så håbe at der stadig er noget tilbage af det gode vejr i juli og efter-
sommeren. 
Siden sidste blad er udsendt er der kommet ny kran på Havnen, den er allerede i 
brug, for isætning af master og både. Den skal nok blive til gavn for os alle i 
mange år. Når noget er godt. kan der også være udfordringer, det kommer kra-
nen sikkert til give når nu masterne skal tages af bådene i efteråret. 
I juni måned bliver det bestående varmeanlæg moderniseret, en flok af klubmed-
lemmer deltager i arbejdet med at få installeret nye vandvarmere. Solfangerne på 
taget bliver fjernet og i stedet lægges der el-paneler. Ændringen skulle gerne 
give mere varmt vand til brugerne. 
De sidste år har jeg desværre måtte anmode personer der færdes omkring vore 
arealer, om at parkere indenfor de anviste parkeringspladser. Det er stadig et 
problem, vi er i dialog med Svendborg Kommunes Parkeringsafdeling og vore 
naboer mod vest. Resultatet er blevet, at der bliver opsat Parkering forbudt skilte 
ved Røgovnen ved indkørsel mod vort grundareal.  Jeg må anmode jer medlem-
mer om at respektere forbuddet. 
Ved Egely, er det i stedet cyklerne som fylder i landskabet, det er det også blevet 
gjort opmærksom på tidligere. Derfor hvis du er på cykel skal disse placeres i 
cykelstativerne lige før indkørsel til stikvejen ovenfor bakken. Det gælder også 
dem der er kommet på løbehjul. 
Husk der er igen der har lyst til at skælde ud, og ingen der har lyst til at blive 
skældt ud.  
I denne skrivende stund, afgøres hvilke klubber der efter indstilling skal have en 
af årets Idrætspriser. Priserne dækker årets Klub, årets Leder, og Årets Talent. 
Så må vi se hvad det bringer. 
Et ny tiltag her i juni måned er at vi har meldt klubben ind i Naturturismen på 
Sydfyn. Dette tiltag er for fælles fodslag, det bl.a. til vore gæster for at gøre 
yderligere opmærksom på det sydfynske øhav. 
I den anledning vil klubben få en stander til flagmasten, der opsættes et skilt 
med hvilke havne, der er med i ordningen, og vil du føre en stander på din båd 
på din båd er det også muligt at få et flag udleveret. 
I Lokalplanen 632, er der afleveret høringssvar. TSK kan herefter afvente at der 
bliver endelig behandling af planen, skulle kunne ske sidst i august måned på et 
byrådsmøde. Det bliver en stor opgave og informationer vil blive fremsendt lø-
bende når der er nyt,  så husk at følge klubbens informationer på hjemmesi-
den.  God sommer fra bestyrelsen 

        

  Thurø Sejlklub med Livskvalitet gennem Fællesskab. 
 

Ib Oldriup 
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Sidste nyt! 
Ved Idrætsfesten d. 12/6 i Rottefælden hvor Thurø Sejlklub var nomineret, som 
årets Forening og Årets lederpris, blev Thurø Sejlklub kåret som årets Idræts-
forening 2017.  
 
Prisen blev givet for det store arbejde som Johan har lavet omkring Sejl og Studer 
 
Jeg finder derfor anledning til at sige mange tak til jer alle i bestyrelsen og under-
udvalg. Det er jer der skaber klubbens fremgang. 
Uden jeres flotte arbejde for klubben, var det ikke lykkedes for mig som formand 
i dag at modtage prisen.   
 
Tak til jer alle 
Thurø Sejlklub 
Ib Oldrup 
  

————————————————————————————————- 

————————————————————————————————- 

 

   Strategi – en underlig fisk?  

                      

Som lovet på generalforsamlingen inviterede bestyrelsen til orienteringsmøde om 
strategien for klubudvikling d. 31. maj, men grundet lille fremmøde udskydes ori-
enteringen til efter sejlsæsonen. Bestyrelsen vil gerne invitere til orienteringsmøde 
om strategien for klubbens udvikling d. 24. oktober 2018.Der arrangeres fælles 
spisning forud for selve mødet. Nærmere herom senere.På mødet vil bestyrelse 
fortælle om hvorfor strategi ikke bare er en skrivebordsøvelse for bestyrelsen, men 
at strategi er noget der berører alle medlemmer. Der vil blive vist lidt video med 
eksempler på hvordan strategien kan genkendes i sejlklubbens aktiviteter. Fokus 
vil være på den sportslige strategi, samt på strategien for fastholdelse og rekrutte-
ring. Mød op og få et kig ind i fremtidens Thurø Sejlklub. Orienteringsmødet er 
for alle – også dem, der synes at strategi er underlig fisk!  

Vel mødt   

Med venlig hilsen  bestyrelsen  

Thurø Sejlklub med Livskvalitet gennem Fællesskab. 

Formand for sejl og studer 
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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 

Følg aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 
 
Der sker meget andet end vi kan følge med 
til i redaktionen  
 
(eller får noget at vide om)   
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Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og brug vesten. 
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HANDICAP AFDELINGEN juni 2018 
 

Sæsonen er kommet flot fra start. 
Vore sejlere og hjælpere gjorde en stor indsats i foråret med at få bådene toptrim-
met til 1. maj som er vores sæsonstart. Sikke en start, vejret har i den grad været 
med os, vi har fået sejlet og hygget med kaffe og kage ved vores store bord midt 
på pladsen. 
Bordet som frivillige i klubben har gjort klar til os, tak for det, det er dejligt at 
kunne opholde sig midt på pladsen og følge med i aktiviteterne i den livlige klub 
vi er medlem af. 
Som handicapsejler har vi rigtig fine forhold i klubben med flisebelagt p- og op-
holdspladser, kørestier til og fra Havnehuset. 
Et lille hjertesuk, hvis ikke kørestierne respekteres for det de er: Adgang for køre-
stolsbruger og gangbesværede så hjælper de ikke så meget. 
Vi har gennem længere tid ønsket os en Olsen Twin båd mere, da flere af vores 
sejlere ikke kan sejle alene og med en Olsen Twin mere, kan flere få fornøjelsen 
af at komme på vandet. 
Det ser nu ud til at det lykkedes, Aarhus Sejlklub har en båd de ikke længere har 
brug for den kan vi overtage. Den mangler en mast vi selv skal anskaffe. Munck 
Forsyninger i Odense som Lars Andersen arbejder for, vil transporter båden til 
Thurø for os når det kan passe med deres øvrige kørsel. 
Vi regner med at den ”nye” Twin kan ligge på indersiden af pontonbroen og de 2 
Mini – 12 meter kan ligge uden på hinanden. 
 
Med venlig hilsen 
 
Erling Justesen 
 
Formand for 
Handicap afde-
lingen 
tlf.42131978 

Hvordan er det nu lige det her er… 

Handicapstien skal holdes fri for 
gummibåde. Stand up boards og alt 
andet. 
 
Det er de handicappedes vej til toilet-
ter m.m,  Vær sød at respektere dette, 
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Til orientering!         Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  
                               og få Gambøtposten sendt på mail.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
En dejlig og hyggelig grill aften på havnen i Gambøt hvor der 

var mulighed for at ønske hinanden god sommer, 
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Om strategier: 
 
Jeg har siddet i pigeudvalget undervejs i det forløb, der 
skal omdanne en klub/ et fællesskab til en moderne virk-
somhed med kvantificerbare mål, delmål, strategier og eva-
lueringer. Mange timer, møder og papirer blev brugt i vo-
res gruppe – til hvad??? 
 
Så kom et opslag på hjemmesiden: Strategier – møde 31.05.18. 
Yes, tænkte jeg! Det må jeg hellere troppe op til – og se, hvad der er kommet ud 
af alt det arbejde. 
 
Stor var både overraskelse og frustration, da jeg så de vedlagte bilag. 
27 sider med skemaer over sportslig strategi. Når man læser det – med alle genta-
gelser – ville man tro, at det handlede om en sportsklub for udvikling af talenter 
indenfor jollesejlads og J70 både. Indeholdende servicering af de unge med mad-
ordning, lektiehjælp, SFO og tilknytning til sportsklasser. 
-9 sider – med gentagelser – om klubbens fastholdelses- og rekrutteringsstrategi.  
Her indgår seniorgruppen. Godt!! – dem kender vi!! Der kommer hveranden ons-
dag en snes mennesker – fortrinsvis ældre, mest mænd – som glædes ved samvær 
og fælles arbejde for klubben. Man ser, hvad trænges.  Man yder, hvad man kan. 
Men man er ikke en arbejdsstyrke, der kan kapitaliseres!  Fastholdelse og rekrut-
tering må alene baseres på de faktorer, der i sin tid fik gruppen til at opstå: fælles-
skab, hygge og muligheden for at passe på vores fælles værdier! 
Der indgår også tanker om en -hjælperbank på 50-75 mennesker. Man binder sig 
til at hjælpe 5 timer/år. Det fremgår ikke, hvilke opgaver, de har – eller om nogen 
skal sætte dem i arbejde. Det får vi måske at se/høre?? 
 
Jeg ved, det lyder som et surt opstød! 
Men faktisk er det ment som et oplæg til en debat om, hvordan vi får hele Thurø 
Sejlklub til at blomstre. 
Jeg er da bevidst om, at der generelt er nedgang i tilgangen til sejlsport. At det er 
nye tider. At der skal findes nye veje. Jeg kan sagtens se, at der er nogen, der 
brænder for udvikling af muligheder. At nogen bruger mange kræfter på det. Re-
spekt for det!! 
Men klubben er ikke alene det. 
Nogen har skabt....broer, huse mv. Nogen har gjort - og nogen gør stadig meget i 
klubben. Der bliver arrangeret mandagskapsejladser, Øhavet rundt, handicapsej-
lads, pigesejlads, vinteraktiviteter for alle – både sociale og sejlrelaterede. Plus alt 
det, jeg lige har glemt i farten. 
Jeg savner strategier for, hvordan vi udvikler sammenhængskraften i klubben. 
Hvordan vi udvikler sejlglæden – helt generelt. Tænker, at det er der, potentialet 
findes – både for rekruttering og fastholdelse. 
 
Og nej – jeg kom ikke til mødet!!! 
 
Med sejlerhilsen til alle - og ønske om en god sæson. Lisa Folkebåden, YDUN 
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Mini fleet. 
 
 
 
Hver torsdag i sejl sæsonen sejler klubbens 4 J70’ere kapsejlads ”Minifleet” 
som vi også kalder det. 
Det er et koncept som blev skabt i klubben for ca. 15 år siden, da vi fik de 4 so-
linger. Det er faktisk det samme koncept som sejlsportsligaen bruger.  
I stedet for at sejle én lang sejlads, sejler man mange korte sejladser på en lille 
bane: En op/ned bane med 2 ”opkryds” og 2” lænsere”.  Hver sejlads tager 10-
15 minutter. Så snart at bådene er i mål starter man en ny sejlads. På den måde 
når man mellem 4 og 8 sejladser på en aften. Er resultatet ikke så godt prøver 
man at gøre det bedre i næster sejlads. Er der flere besætninger end både, skiftes 
man til at sidde over. Besætningerne, der sidder over, fungerer som dommer. 
Alle protester bliver dømt af dommerne ude på vandet med det samme. Bliver 
man straffet skal man lave en 360° vending.  
På denne måde får man nogle meget intense sejladser. Naturligvis er en god 
start vigtig, men den halvdårlig start betyder ikke, at man har tabt alt. Laver 
konkurrenterne den mindste fejl kan man sagtens komme foran. Især er lænse-
ren med genakker vigtig. Den der kan finde kompromiset mellem fart og di-
stance kommer foran.  
Kl. 17.00 mødes 4-5 enkelte gange 6 besætninger på hver 4 mænd/kvinder og 
rigger bådende til. Nogle gange kommer der besætninger fra andre klubber og 
sejler med lige som Oure skolerne ofte møder med et hold.  
Når vi efter et par hektiske timer på vandet kommer ind og har rigget bådende 
af, mødes alle til en moleøl/-sodavand og snakker om sejladserne. Tætte situati-
oner bliver diskuteret og gode råd bliver givet videre. 
Sejladserne fungerer samtidig som træning for både klubben eget sejlsportsliga-
hold og Svendborg Sund Sejlklubs hold.  
Er man interesseret i at være med kan man tilmelde sig Facebook gruppen 
”Thurø Sejlklub J70/Soling (intern)” Her kan man tilmelde sig som hold. Hvis 
man gerne vil med på et hold, kan 
man også melde sig her. Det er tit 
nogle hold der har brug for en 
afløser. Gruppen kan også bruges 
til at søge hjælp, råd og vejled-
ning. 
 
 
Henrik Snitker  
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Kali´s fortsatte tur sommeren 2017 
 
Sødag d. 16. juli, Tjockö - Mariahmn, Åland 
Vind: S8-12 m/s,  19 grader, Distance:  34 sm, Tid: 3½ timer, heraf 0 for motor. 
Havneafgift  28 Euro. 
Morgendukkert, morgen mad og lidt hyggesnak før tak for denne gang og afgang 
i frisk sydlig vind med kurs mod nord øst. 
Efter ½ time i skærgården var vi ude på dybt hav. Vinden agten for tværs og et 
langt ben til den næste skærgård. Det gik tjept trods pæne bølger. På lang afsted 
kunne en tipi ses. Godt vartegn fandt vi ud af. Det var her den nye skærgård be-
gyndte. Så var der noget mærkelig krap sø, da dybden gik fra over 200 m til 16 
m. Og nu skulle der igen navigeres opmærksomt. Så et par sæler undervejs. 
Vi kom ind i en fyldt havn, men fandt en plads inderst ved gangbroen over til fly-
debroen, lidt uhandig at fortøjre til, men det klarede vi og her lå vi med stævnen i 
vinden. 
Vi gik en tur op i byen gennem den smukkest lindetræs alle og over på modsat 
side af halvøen, hvor den østlige byhavn ligger. Kom forbi en smuk kirke jeg 
måtte ind i og Henrik fulgte med.  Her var en af kirkens tjenere på vagt og klar til 
at fortælle om kirkens liv og udsathed i det barske vejr. Kirketårnet var flere gan-
ge blæst af, derfor var det nu ikke særligt højt. En byggestil der var generel for 
området. Hun fortalte levende og det var en rigtig god oplevelse i et smukt kirke-
rum, som havde alle apostelenes navne skrevet over hver deres søjle, undtaget et 
der var tomt. Hans navn ville de ikke have stående..... 
 
Mandag d. 17. juli, Mariehamn 
Vind: S 8-12 m/s,  20 grader, Distance: 0 
sm, Tid:  timer, heraf  for motor. Havneaf-
gift  28 Euro. 
Overliggerdag. Dejligt. Sov længe - var 
tiltrængt. Nød morgenmaden og det gode 
vejr med sol og skyer. Vi  lå rimeligt i læ 
for blæsten. 
En båd kom ind - de kom fra Helsinki. Vi 
var slet ikke opmærksomme på, så tæt vi 
var på det finske fastland. Dertil rakte Per 

Åkes søkort ikke.  
En tur i byen - måske der var et systembo-
lag og noget finsk vodka. Lidt almindelig 
handlen skulle også til.  
Om aftenen et smut op og nyde udsigten 
over øhavet  med den mest drabelige him-
mel med en skyformation, jeg tænkte jeg 
må høre Mette Hundahl om navnet på. 
Senere et  saunabesøg lige før sengetid.   
Skønt med alle de gratis saunaer.  
Især som i dag med blæst og skyer. 
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Tirsdag d. 18. juli, Mariehamn - Rødhamn 
Vind: S  7-9 m/s,  20 grader, Distance: 10 sm,  
Tid: 2 timer, heraf 0 for motor.  
Havneafgift 18 Euro. 
Igen en rolig morgen og så et smut ned i en skøn  
naturhavn med bro og bøjer agter, men hverken el  
eller vand: Rødhamn ligger syd for Mariehamn  
og dermed var det retur af samme vej, vi var  
kommet ind og så lidt længere mod øst. 
Set oppe fra klippen mindede det lidt om tillæg- 
ningen ved Anholt bare kun en enkelt bro. Men  
velbesøgt sted. Der var en lille økologisk cafe 
med opslag om at tænke sig om i fht brug af ser-
vice osv, idet alt vaskes op i hånden i  vand båret 
dertil fra brønden midt på øen. 
 Her solgtes også skærgårdssmykker, hvor man 
støttede arbejdet med at bevare skærgården. Det 
måtte jeg støtte :) Et smukt sejlskib i sølv. 
Øen var ikke stor, så den var hurtigt set, så kunne det stå 

på hygge og badning i afslappet stil med sol i cockpittet. 

Desværre var saunaen fuldt booket. Det er ellers skønt 

sådan lige ud til havet og skiftet mellem sauna og hav. 

Den var flittigt brugt at dømme efter alt det brænde, der 

var til den. 

 

Onsdag d. 19. juli, Rød-
hamn - Mariehamn 
Vind: NV 9-14 m/s,  19 gra-
der, Distance:  12 sm, Tid:  2 
timer, heraf  2 for motor. Hav-
neafgift  32 Euro. 
Ville ud på vestsiden af skær-
gården, men vinden var hård 
fra NV, så det blev retur til 
Mariehamn for motor, da vin-
den var ret imod og så bred 
var skærgården heller ikke.  
Nu kendte vi da det stykke ret 
godt og kunne godt se at klip-
perne her er lidt rødere i det 

end i den svenske skærgård.  
De store færger er også røde og manøvrer dygtigt i det smalle stræde,  også når der 
er en er på vej ind i havnen  og en anden på vej ud. Så skal man nok lige holde af-
stand som sejlbåd. 
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Denne gang beregnede havnefogeden den dyrere takst, da det åbenbart skilte ved 
11 m og vi sagde 36 fod, istedet for de 10,96 m den faktisk måler.  4 euro ekstra. 
Sådan. Nå men så nød vi da bare saunaen endnu engang. Det var med i prisen og 
svedende varmt med masser af kasten vand på. Det er jo Finland, selv om de taler 
svensk 
 
torsdag d. 20. juli, Mariehamn - Söderarm, Indre Hamskär 
Vind: NV 3-5 m/s,  16 grader, Distance: 29 sm, Tid:  4½ timer, heraf 1 for motor. 
Havneafgift  0 skr. 
Vinden aftaget, så stille og smuk overfart retur til Söderarm skærgård. Sejlede ind 
og fandt et godt ankringssted med stævnen til klippen. Det er godt med lange for-
fortøjninger, idet der ofte kan være et par træer, man kan fortøjre til, hvis man 
ikke vil bruge pløkkekiler, eller kan find en sprække at kile pløkkerne ned i . Her 
blev det pløkker og ankeret agter. Gik fint og uproblematisk. Dejlig flad klippe at 
hoppe i land på.  
Nød stilheden, opklaringen, havblik og naturen. Der lå godt nok også et par andre 

både, men det er svært at undgå. For det meste er de også til fred og ro, så vi ge-

nerer sjældent hinanden. 

fredag d. 21. juli, Söderarm, Indre 
Hamskär - St. Nasa, Mastskäret 
 
Vind: SV 2-4  m/s,  21 grader, Distance:  24 
sm, Tid: 5 timer, heraf 5 for motor. Havneaf-
gift  0 skr. 
Fantastisk dejlig skyfri lun morgen med langt 
havbad, 140 svømmetag, hårvask og havskyl. 
Utroligt så fersk vandet er. Man vasker hår i 
almindelig shampoo og ingen problemer med 
at få sæben skyllet ud. Ingen salt i vandet, så 
du er helt ren. Har endda set svenskere vaske op i havet.  Der sætter jeg nok lige 
grænsen... Tjae hvorfor egentlig? Jo, der er alligevel forskel, Jeg fortsætter med at 
vaske op i tankvand!. 
Nå, Henrik er ikke helt nået til det skønne i at tage morgenbadet i havet, så det 
blev bruseren agter. Men natursceneriet kunne han da nyde.  
Derefter var kursen sat mod Norrpada Skärgård, men så kom jeg til at læse, at der 
var vanskelige ankringsforhold, så der blev lagt om til St. Nasa, som altså er et 
helt fantastisk område. Så smukt så smukt og med masser af tillægnings steder. 
Høje stejle klipper der læer for vinden, men også nogle der er til at komme i land 
på. 
Det lykkedes os igen uden problmer at lægge til, denne gang med forfortøjninger-
ne i pløkker. Fik en pløkke i men den anden drillede lidt og ville ikke holde.  Vi 
har kun lodrette pløkker,  så naboen kom og tilbød os en vinkelpløkke, som er lidt 
spidsere og dermed nemmere at kile ned i sprækkerne, men også har et bedre me-
re skånsomt træk.  Sådan nogle må vi have. 
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Således velfortøjret kunne vi lidt senere hoppe op på klipperne, som var dejligt 
varme af en hel dags sol, og sidde der og nyde den helt fantastiske ro og udsigt. 
Og der er nok at se på her i den stockholmske skærgård med ca. 24.000 øer, hol-
me og skær, der dækker et areal på 700 km2, hvoraf de ca. 530 er land. Den 
strækker sig ca. 80 km ud og ca. 150 km fra Arholma i nord til Landsort i syd. 
Indbyggertallet er omkring 10.000, så man kan sagtens finde et roligt sted, trods 
stigende indbyggertal med sommerturister både i både og sommerhuse. 
 

lørdag d. 22. juli, St. Nasa, Mastskäret - Lidön 
Vind: S 0, Ø 2 N7  m/s,  16 grader, 
Distance:  28 sm, Tid:  5 timer, heraf 
2 for motor. Havneafgift 120  skr. 
Øv total overskyet morgen og havet 
fyldt med alger. Til gengæld gemte 
Henrik det varme vand i bruseren til 
mig. Så sødt af ham, selv om det vist 
ikke lige var med vilje... 
Lidt stejl klippe vi havde ankret ved, 
så dejligt naboen hjalp med fortøj-
ningen - det var jo hans pløkke, så 
den skulle vi ikke have med ombord, 
så det gik nemt. Ingen problemer  i 
øvrigt.  

Først ingen vind, så skiftende vind retning der gav et afsluttende langt ben foran 

for tværs og så lidt kryds ind til Lidön. Også en naturhavn med bro og ankret ag-

ter, ingen vand og el, men en lille cafe med lidt kaffe/kage/is salg. Solen var kom-

met igennem og havet igen klart, så jeg kunne tage dagens 140 svømmetag. Sene-

re fik vi travet en lang tur - igen i smukke omgivelser og fandt på den anden side 

øen også en naturhavn, som var gratis at ligge i. De havde dog ikke aftensol. 

 
Søndag d. 23. juli Lidön - Norrtälje 
Vind: N3-4 m/s,  21 grader, Distance: 12  sm, Tid: 3 timer, heraf 0 for motor. 
Havneafgift  skr. 
Ankom til Norrtälje i smukt solskin efter 692 sømil - min svenske hjemhavn. Lå 

her også i 2014, så forholdsvis kendt område. Vidste derfor også af erfaring af 

man ikke kan få gasflasker, der passer til vores danske gassystem. Ikke desto min-

dre havde vi lige opdaget, at reserveflasken var tom, så vi startede med at spurte 

rundt alle steder for at høre om vi enten kunne få en ny flaske eller en svensk fla-

ske og en regulator, der passede til. Uden held!  hverken havnekontoret, bygge-

markeder, bådforretninger eller tankstationer kunne hjælpe! Intet nyt på den front.  
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Heller ikke muligt at skaffe det, trods den knap 3 uger lange mulighed. Underligt, 
når man kan få danske typer syd for Stockholm. Nå skidt noget var jo tilbage i 
den der var i brug, og jeg er glad for salater mm, så no problem. 
Ved ankomst havde jeg forhørt mig om reduktionsmulighed for havneafgiften. En 
af de unge kom nu ud og sagde, at han havde talt med havnefogeden og aftalt pri-
sen til 160 skr. pr. de første 6 døgn, derefter 100 skr. pr. døgn. Det var jeg ganske 
godt tilfreds med ifht. en normalpris på 250 skr.! 
Derefter fik vi bestilt biletter til Henriks hjemrejse tirsdag og til en smuttur til 
Stockholm mandag, hvor vi brugte mest tid på Vasamuseet. En meget interessant 
og utrolig historie om en noget enevældig konge, der bare ville have sit skib byg-
get, som han syntes, uagtet enhver logik. Det sank så efter ½ times sejlads.... og 
lå på havets bund i 333 år, før det blev bjerget og nu er et meget imponerende 
museum. 
Således beriget - også med en meget smuk storby 

livs rytme, tog vi glade bussen retur til rolige 

smukke Norrtälje, og jeg glad for det var her, jeg 

skulle nyde freden og roen, mens Henrik skulle 

hjem og knokle på jobbet. 

 
tirsdag d.24. juli - 11. august,  Alenetid i Norrtälje-og dog 
Ovevejende dejligt vejr med sol og 20-25 grader, enkelte byger og to dage 
med mere eller mindere heldagsregn.  
Dagen for mine 16 dage alenetid var begyndt. Op og afsted til busstationen med 
Henrik, hvor det sidste farvelknus blev givet og vinket farvel. Træt og lidt vemo-
dig gik jeg retur til båden. Skulle i den grad starte med ingenting og lige få ladet 
op, inden jeg begav mig ud på ture og oplevelser. 3 ugers daglig sejlads sad i 
kroppen.  
 
Heldigvis havde jeg Follet's  1900 tallets triologi med, så 3 x ca. 1000 sider lå 

forude. Men først en lur på kistebæn-
ken i solskin, det var sagen. 
Ellers gik den første uge med stille 
liv og megen søvn,  cykelture rundt i 
landskabet dels til strande og et læn-
gere smut - 32 km tur retur - til Den 
hellige Birgittas fødeby - Finsta , 
hvor jeg besøgte kirke, grotte og fø-
dested. Desuden naturparkbesøg, 
strand liv og et 5 dages venindebesøg 
med megen hygge, cykelture og en 
turbådsudflugt i skærgården med 
tillægning på Arholma, hvor froko-
sten blev indtaget på toppen med 

fantastisk udsigt over øerne, besøg i fyrtårnet, kirken osv.  
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Den sidst lille uge stod på rengøring, 
polering og tøjvask. En dag jeg lige 
skulle op og tjekke vaskerummet stod 
en stor rygsæk og en ung mand der. Vi 
faldt i snak. Jeg skulle selvfølgelig 
høre, hvor han havde vandret og vi 
fandt hurtigt ud af, at vi ligeså godt 
kunne snakke dansk! Da det var vold-
somt regnvejr og han skulle vaske tøj, 
bød jeg ham på kaffe i mens. Det var 
hyggeligt. Han havde vandret på Kon-
gevejen i Nordsverige på grænsen til 
Norge. Hans kammerat var taget hjem 

og nu ville han tomle retur til Danmark. Han medbragte telt, som desværre var 
beskadiget i stængerne, men i morgen skulle han besøge veninde i Stockholm og 
der kunne nok også købes nye stænger, så det gik.  
Det blev opholdsvejr og han gik retur til 
sit vasketøj og jeg gik ud for at gå en tur, 
men havde ikke taget regnjakke med og 
snart begyndte regnen voldsomt igen, så 
retur til båden. Hold da fast, hvor det reg-
nede. Sad og tænkte det var synd for den 
unge mand, men sådan er det jo med 
udendørslivet. Opholdsvejr og toiletbe-
søg. Og der kom han lige ud af herrenes 
baderum og saunaen. Hvad... kunne du 
ikke tænke dig en madras og et tørt sted 
at sove i nat? Jo så mange tak. Så jeg fik 
endnu en overnattende gæst. Vi delte 
hvad vi havde til aftensmad og snakkede lystigt om vandreture.  
Meget passende, når jeg dagen efter havde købt busbillet ud til nationalpark Rid-
dersholm for en dagstur at vandre rundt der. Desværre var regnvejret ikke drevet 
helt over, så så fantastisk en dag som jeg havde forestillet mig, blev det ikke, men 
smukt var der og muligheden for at se kongeørne var stor ... bare ikke i regnvejr. 
Nå men vejret blev heldigvis godt igen og nu var der rent, nypoleret skib, provi-

anteret og vasket tøj, så alt var klar til Henriks "hjemkomst" og sejlturen hjemad. 

Han ankom fredag aften og det var bare SÅ dejligt. 

lørdag d. 12.- fredag d. 19. august Nortälje-Graddö 11, Finnhamn 20 - Run-
marö 22 - Bruksviken v/Nynäshamn 47 - Trosa 19, Broken NØ Oxelösund 21 
- Arkösund 22 - Lofthamnar 49 sømil ,  
Vind: S-SV 0-14 m/s,  20-22 grader, Distance:  200 sm, Tid: 39 timer, heraf  20 
for motor.  
Havneafgift  300, 175, 60, 0, 230, 190, 280, 230 skr. 
                   fortsættes side 25 

Finsta Kirke 
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Pas godt på dig selv og 
de andre på vandet! 

Hjælp til ungdomsarbejdet!!! 
 
 
Ungdomsafdelingen søger en person, der vil være med til at være gennemgående 
person for Krabberne. 
 
Kontakt Thomas Nielsen for yderligere info, 
og hvis du brænder for at arbejde med de ME-
GET unge kommende sejlere 
 
og så søges der også mulige seniorer, der kun-
ne have lyst til at lave varm mad om torsdagen 
til ungdomssejlere. 
 
Med venlig hilsen  
Ungdomslederen  tlf. 24 41 24 06 

 
 

 

 

 

Parkering 
 

Hvad  mon der sker? 

Ny stafet!! 
 
En sejler med sine både 
Hvem lægger ud? 
 
Skriv om din/dine både? 
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.  

 

Øhavet Rundt 2018 - 24. og 25. August 

 
Husk at tilmelde året flotteste sejlads rundt i Øhavet. 
Som altid er der grillaften fredag kl. ca. 18 til 21. Og dansemusik i teltet til ca. 
midnat. 
Sejladsen starter med morgenmand lørdag morgen kl. 7.00 og skippermøde kl. 
8.00. 
Selve starterne går kl. 9 til ca. 11. 
Sidste tilmelding 20. august 2018. 
Som noget nyt indgår sejladsen i aftensejlads serien. Se mere på hjemmesiden 
under aftensejlads. 
Ønsker du ikke selv at sejle, er der stadig rig mulighed for at oplev arrangemen-
tet på land. Alle er meget velkomne. 
For yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden. 
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Pinsetur til Skarø/Lyø 2018 
 
27 personer fordelt på 13 både var tilmeldt fællesturen/pinseturen i år. 11 både 
startede fredag den 18/5 med at sejle til Skarø. Ca. kl. 18.00 blev grillen tændt, og 
vi organiserede et par borde til fælles spisning. Efter vi havde betalt for fællesom-
kostninger og havnepenge på Lyø, fik vi en pose udleveret hvor hver båd fik en 
opgave i løbet af turen. Det var det dejligste solskin, en smule vind så en vest el-
ler trøje var godt at have på, humøret var højt og snakken gik. Mange afsluttede 
med spadseretur til Skarø Is for dessert. Lørdag var der skippermøde kl. 09.30, 
hvor der var forfriskning, og efter samling startede vi mod Lyø. Vestlig vind, så 
de fleste gik for motor hele vejen, dog undtaget Flora, Vega og Luan der sejlede 
for sejl noget af vejen og ankrede op for frokost i Revkrog. 
 
Vi var 12 både på Lyø kl 15, hvor der var skippermøde med forfriskning. Den 13. 
båd kom inden fælles grillning, efter at have været til hundebedømmelsepræmie-
overrækkelsesarrangenent på Valdemars Slot. Vi organiserede et langbord under 
havnens terrasseoverdækning med god udsigt over farvandet og Lyø Trille.  
Grillerne blev tændt kl 18, og snart var der en liflig duft. Vi havde hver især mad 
med, og det var spændende at se de mange kulinariske specialiteter. På et tids-
punkt blev det fortræffelige kunstværk, der tidligere er givet videre til de nye ar-
rangører af fællesturen bragt frem og givet til de oprindelige ejere. Dette uden at 
de nødvendigvis, som hidtil, skulle være næste års arrangører.  
En skøn aften hvor det var den dejligste solnedgang, og de fleste holdt ud til om-
kring midnat. 
 
Pinsedag var der skipper-
møde kl. 09.30. Det var 
bekendtgjort, at der var 
barnedåb i kirken, og 
mange af os  deltog i 
gudstjenesten. I Lyø Kir-
ke sidder mænd og kvin-
der i hver sin side af kir-
ken, så det skulle man 
lige finde ud af at rette 
ind efter. Efter kirketid 
sluttede resterende sejl-
klubmenighed op, og der 
var gåtur til Klokkeste-
nen. Dog skulle mand-
skab fra et par både for-
berede frokosten imens. 
Da vi alle ankom efter den lange gåtur, var der dækket op med en dejlig frokost-
menu og, væskebalancen kunne genoprettes med øl og en lille dram til silden. 
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Kl. 14 mødtes vi med en indfødt, som var iført en, vistnok ikke historisk original, 
Lyøhat. Han tog os med rundt i Lyø By og fortalte om, at gårdene ligger samlet, 
fordi der ikke er sket den normale udflytning. Der blev fortalt om de enkelte går-
de, gadekærene med frøerne og kirken. Berørt blev også historien om Valdemar 
Sejr, som i 1221 under en jagt på Lyø blev taget til fange af Henrik Af Schwerin. 
3 år senere blev han købt fri for et betydeligt beløb og dele af hans nordtyske be-
siddelser.  

 
I 1500-tallet uddøde øens befolkning efter 
epidemier. Øen blev herefter befolket af 
24 familier, som havde gjort oprør mod 
deres godsejer, og derfor fået beskeden 
enten at udvandre til Lyø, eller blive hen-
rettet . 
 
Kl 17. skulle vi mødes igen for at slå kat-
ten af tønden. Der var anskaffet en ganske 
solid tønde, så vi måtte alle slå flere gan-
ge, indtil vi til sidst fik hul, og lækre kara-
meller og chokolade væltede ud af tønden.  
 
 

 
 
 
Det gik langsomt op for os, at der i 
bunden stod navnet på den båd, der 
skulle arrangere næste års pinsetur, 
og at den, der slog hul på tønden, var 
et medlem af den båd, der skulle 
hjælpe til. I tøndens bund stod under-
tegnede Andantino. og det var Jeanne 
fra Adelante, der slog hul på tønden, 
og så var næste års arrangører valgt.  
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Arrangørerne havde 
valgt, at introducere en 
ny vandrepokal i stedet 
for det eksotiske kunst-
værk arvet fra Margits og 
Jens Eriks båd med et 
nyt. Der er ikke plads til 
at skrive mere på bagsi-
den. Martin introducere-
de derfor en halvmodel af  
en juniorbåd, hvor der er 
plads til at notere arran-
gører af fællesture i lang 
tid fremover. Vi grillede, 
og snakken gik lystigt, og 
endnu en dejlig solrig og 
oplevelsesrig dag og af-
ten gik på hæld. Også 
denne aften var solned-
gangen et flot skue. 
2. Pinsedag blev vi enige om skippermøde kl. 09.30 med forfriskning, og herefter 
var der fri hjemsejling eller mulighed for videre sejlads i det dejlige sommervejr.  
Endnu en dejlig Pinsetur var slut, og vi vil gerne takke besætningen på Li-Ann 
for et rigtig dejligt arrangement og især for det smukke vejr, der ikke kunne have 
været bedre.  
Vi byder hermed også velkommen til Adelante i håb om et spændende samarbej-
de.  
 
Med venlig hilsen, Andantino. 
 

 
 
 

 
 

Smukkere kan en 
solnedgang næste 
ikke blive………… 
 
Danmark dejligst!!! 
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Kali fortsat 
Dagen efter i lille naturhavn med plads til 3 både. Havnepenge skulle betales på 
vandrehjemmet. Her kneb det med bytte penge, så vi fik istedet to is. 
Nu var det gode vejr kommet igen og det holdt næsten resten af ugen. Herligt. Vi 
sejlede rundt Möja naturreservat, som er utroligt smukt med stejle klipper og fug-
lereservat med opsatte redder på klipperne.  
En længere tur på 3. dagen - vi har jo godt 600 sømil hjem sydom Sverige.  Me-
get skøn tur med vekslende vind fra 0 til +10 på kryds. Heldigvis i et lidt bredere 
farvand, så det kunne blive nogle pæne krydsben. Sejlede ind i Bruksviken syd 
for Nynäshamn, hvor der er klippe tillægning. Gik fint. Aften sol i cockpittet og 
dejlig svømmetur. 
Så stod den på gennemsejling i Dragets kanal - en 200 m lang, 4 m bred og 2 m 
dyb kanal med stejle klipper på begge sider. Denne smutvej sparer ca. 8 sm syd 
om Landsort. Der skal truttes før man sejler ind for den krummer lidt, så man kan 
ikke se ud på den anden side. Et skilt viser max 8 knob fart! Det er er temlig me-
get, synes vi. Vi truttede lystigt - lyttede for modsvar, som ikke kom - og sejlede 
ind. En motorbåd kom imod og vi måtte bakke ud igen. Det gælder kanske kun 
trut fra den ene side... Heldigvis var vi ikke kommet så langt ind, så det gik fint. 
Og det er en fantastisk oplevelse at sejle i så smal en kanal med så høje klipper. 
Husk at tjekke grene fra træer, der raver ud over og tager frihøjden.  
Resten af turen til hyggelige Trosa er også ganske smuk og med flere meget 
snævre passager og lav dybgang, men det gik trods vores 1,7 m over steder, hvor 
der i søkortet stod 1,6! 
 Mange fine huse med hyggelige kroge med borde og bænke på passende udsigt-
stede i den smukke natur.   
Turen fra Trosa er også meget smuk, men også meget opmærksomhedskræven-
de . Det er jo det der er det sjove og spændende ved at sejle i skærgården med 
dens enormt mange øer, skær og holme ( 24.000 i alt). Pludselig skulle vi dog 
skarpt til styrbord for at undgå et skær på en hidtil meget lige rute. Fuld opmærk-
somhed hele tiden er påkrævet. Vi følger  med i kortet og på skærmen hele tiden, 
så vi ved hvor vi er. Det går ikke bare at sejle, hvor der ser ud til at være vand. 
Vejret var varmt og dejligt, så vi fandt en lille naturhavn at ligge til i og nyde da-
gen med svømning, læsestof og hygge.  Faktisk kom vi i tanke om at vi burde 
have meldt os ind i Svenska kryssarklubben.  En klub, der udgiver bøger med  
ideer og inspiration til ture og havne,  som ikke står i de officielle bøger. Det vil 
vi huske næste gang, for der er rigtig mange gode steder, som man skal vide hvor 
er for at komme til dem. Ikke mange ligger lige på "ruten" 
I den hyggelige sejlklub havn i Arkösund, som kranser op til den 
kommunale havn, kunne vi tydeligt se at vi nu er midt i august. 
Knap 20 både i havn. 
Det lange stræk til Lofthammar var en hård og muskelkrævende 
sejlads med sejl op, sejl ned  pga farvandet og de snævre løb, 
hvor det ikke er fedt at krydse i op til 14 m/s. 
Men vi så to havørne ganske tæt på. Det er altså flot at se de sto-

re fugle svæve rundt. 
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Lørdag d 20.- torsdag d. 25. august, Loftahammar - Figeholm 50 -  Kalmar 
47 - Torhamn 41 - Karlskrona - 17 
Vind:S-S V 4-15 m/s dog en dag N 2-4 m/s,  17-20 grader,  Distance: 155 sm, 
Tid:  26 timer, heraf  7 for mo-
tor. Havneafgift  200-250 skr. 
Flere dage med lange stræk og 
mange timer på vandet. Tænkte 
selvfølgelig på den hårde vind, 
vi af og til havde her og risiko-
en for nogle rigtig seje og hårde 
dage,  når vi kommer fri af 
skærgården nede sydpå ved 
Karlskrona. Skærgården giver 
jo rigtig meget læ i fht det åbne 
hav.  Der skulle være mulighed 
for overliggerdage for Hanö-
bugten  og Østersøen  på kryds 
i 10-15 m/s tiltalte ikke. 
Vi tog en overligger, vaske og 
slapperdag i Figeholm med lidt indkøb, bl.a. ny gasflaske. Bare for at være på 
den sikre side, hvad angår gas :) 
Dagen efter gik vinden i nord og vi havde en skøn spiler sejladsdag helt til Kal-

mar. Max fart 10 knob og 7 i snit. Herligt. 

RÆDSOM RÆDSOM nat i Kalmar. Et diskotek på havnekajen spillede det 
værst techno musik som fik skibet skrog til nærmest at gå i resonans og sitre. De 
spillede til kl 3!!!  Det var om noget samtaleemne i badet om morgenen. Ingen 
havde sovet. Nogen havde forsøgt med politiet, men uden held selvom festen 
ikke var anmeldt og altså derfor ulovlig. Men politiet havde ikke lige nogen ledi-
ge vogne! 
Vi gad ikke vente på havnekontoret åbende kl. 9.30 - men jeg er sikker på andre 
nok skulle orientere om nattens hændelser, hvis ikke alle bare flygtede tidligt ud 
af havnen!!ellers burde vi alle have fået vores penge tilbage. Det fik vi dog alli-
gevel, idet jeg skrev og klagede og de undskyldte mange gang, tilbød to gratis 
overnatninger ved næste besøg i Kalmar eller pengene tilbage, når jeg kom på 
havnekontoret. Nu stod det jo ikke lige for, at jeg snart ville være i Kalmar igen, 
derfor skrev vi frem og tilbage et par gange og de endte med at overfører hele 
havneafgiften. Fint nok, men meget blev der ikke tilbage af de 250 skr. når 100 
dkr. røg i udenlandsk overførselsgebyr. Men det er jo ikke Kalmars skyld, bank-
reglerne er sådan. 
Ned gennem Kalmarsund have vi en skøn spiler sejlads med sæler på udkig og 
senere havblik til Torhamn på sydøst spidsen af Sverige, lige før Utklippan som 
vi sprang over. Torhamn er en hyggelig lille fiskerihavn, hvor man ligger langs-
skibs ved kajen, hvor hembilarne har plads på land. Gratis cykellån til sightsee-
ing, f.eks. op til kirken og over til den anden lille bitte havn på vest siden af od-
den.                       fortsættes side 28 
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Velkommen til nye 
medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 

Philip Cossen 
Rasmus Slabiak 

Dorthe Saldern Pedersen 
Laura Saldern Jørgensen 
Jacob Saldern Jørgensen 

Henrik Ahrentsen 
Jesper Schmidt Kruse 

Anton Sommer Hastrup 
Jørgen Jensen 

Kristian Bender 
Claus Bjerregaard 

Yasmin Sølvbjerg Jensen 
Louise Dyrholm 

Louise Amstrup-Hansen 
Ib Steen Hänsche 

Mads Strandbygaard 
Ida Berndt Heckmann 

Sylvester Berndt Heckmann 
Mikael Johansen 

Christina Andersen 
Gro Egholm 

Nicolai Sepstrup Sørensen 
Sanne Leth-Espensen 

Troels Mylenberg 
Ellen Mylenberg 

Holger Mylenberg 
Laura Mylenberg 

Katinka Mylenberg 
Anne-Sofie Andreasen 

Baldur Djurhuus 
Jens Pilegaard 
Christian Witt 

Henning Neidel Andersen 
Anders Kæregaard Sørensen 

Albert Lausten Riber 
Samson Ludvigsen 

Rasmus Quist Sckerl 
 

Ventepladsliste til plads ved klubbens 
broer, kan findes på klubben hjem-
meside under broerne  

——————————————

God sommer fra 
 Redaktionen 

 
Hvis i oplever nye sejlads steder i ger-
ne vil dele med os, skal vi nok se om  
vi fremover kan begrænse os til ind-
læg der kan deles over max 2 til 3 

Gambøtposter 
 

Tak for mange fine indlæg, men vi 
kunne stadig bruge mange flere. 

 
 

Når du sejler derude, kan du selv kon-
trollere hvordan det ser ude herhjem-

me. Se på klubbens hjemmeside. 
Hvis du synes det ser mærkeligt ud, så 

prøv at installere en anden browser 
evt.  Puffin. Så er det bare OK. 
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Kali fortsat: 
Her mødte vi vores tyske nabo fra Kalmar - han var også røget tidligt ud af hav-
nen i morges, så vi fik lige endnu en snak om nattens hændelser. Her var der an-
derledes fredeligt - og naturskønt. 
Dagen efter gik vi op på det kæmpestore imponerende marinemuseum, hvor man 

kunne bruge en hel dag, hvis man ville. Gratis adgang. 

Pludselig så jeg en mand i vandet, stående hoppende op og ned  på forholdsvis 

dybt vand inde i fjorden. Et mærkeligt fænomen - holdt øje - var han mon i nød, 

selvom det var inde i fjorden og roligt vand. Neej han viftede ikke hjælp med 

armene. Det viste sig at være en øvelse af en slags, for senere kom en af de der 

hurtiggårende gummibåde med en massefolk ombord iført våddragter og samlede 

ham op. 

Ind i den sydlige skærgård omkring Karlskrona til storbyen. Delvis motor delvis 
sejl i sydlig let vind. Dejlig behagelig og kort tur med tid til afslapning om efter-
middagen. Kæmpe havn med næsten ingen både. Der var dog en dansk båd, hvis 
besætning vi drak kaffe med om aftenen. De trængte til lidt dansk snak efter 3 
mdr i Sverige.  
 
Fredag d.26. august - Fredag d. 1. september, Karlskrona - Hanö 45, - Kåse-
berg 50, Klintholm 69, Vordingborg 37 - Femø 23 -Lohals 42 - Thurøbund 
13.   
Vind: SV- S og NV -V 0-12 m/s,  16-22 grader, Distance:  296 sm, Tid:  45 ti-
mer, heraf  24 for motor. Havneafgift  220skr. 170/160 dkr. 
Ud af Karlskrona over Hanöbugten med kurs mod selve Hanö med vinden i Sv-S 
betød vinden stik imod, men meget af den var der ikke, kun 4-6 m/s og dermed et 
roligt hav. Det blev til en herlig sejlads på 45 sømil på godt 7 timer incl. havne-
manøvre, så  ca. 7 knob i snit. Ikke så ringe endda.  
Hanö har en hyggelig lille havn, hvor der var pyntet optil gadefest i brolauget.  
Havnen var godt fyldt op. Dejligt sted med hyggelige små huse med toilet og 
bad. Aftensol i cockpittet og havneblus hele kajen rundt senere på aftenen. 
Der stod i havnebogen, at vi kunne tanke diesel, men det var vist kun de lokale 
fiskere, der kunne det.  Nå, vi regnede lidt på beholdningen og fandt det gik an, 
selvom der var risiko for en del motorsejlads næste dag, idet der lovedes svag til 
ingen vind. 
 
Ganske rigtigt  - turen over 
resten af Hanöbugten blev på 
spejlblankt hav med ikke en 
krusning i rigtig mange timer 
og dertil  tæt tåge. Motorsej-
lads! Kursen var sat til Kåse-
berg. Ikke det fedeste vejr at 
sejle i. Heldigvis virkede selv-
styren da igen.  
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Pludselig trak det op og det blev et me-
get meget voldsomt tordenvejr, som 
varede omkring 2 timer. Det lynede, 
tordede og regnede med en voldsom-
hed, vi sjældent har oplevet. Udsyn var 
der ikke meget af, men mærværdigvis 
kom der ingen vind eller også var vi 
lige i "orkanens øje". Vi læste søkort 
og rute og udstak en ny kurs ind mod 
land og mulighed for havn noget før - i 
Simrishamn. Dette var bestemt ikke 
rart. Hanöbugten er meget åben og  vi 
var pænt langt fra kysten. 

Heldigvis drev tordenvej-
ret endelig over og vi 
kunne fortsætte med en 
mindre afvigelse af kur-
sen mod Kåseberg. Det 
regnede stadig. 
Så kunne vi ud mod syd 
skimte noget rødt på det 
stille vand.... Var det en 
redningsvest???  Vi blev 
bestemt nødt til at sejle 
mod det og se.  
Pyh, det viste sig bare at 
være en flot rød ballon krabbe med klør og hale! 
Endelig fremme i Kåseberg. Nu trængte diseltanken til en opfyldning, men det 
kunne vi sagtens få i Kåseberg vidste vi. Vi lagde til ved diseltanken. Aftenen gik 
og den aldrende hyggelige havnefoged kom ikke forbi. Betalingsanlægget var itu 
og havnekontoret ubemandet og lukket. En dansker kom forbi og vi fik en lang 
snak. Han havde sommerhus der og kendte godt havnefogeden. Oplyste hvad tid 
næste morgen han plejede at være ved bageren. Så kunne vi nok fange ham der, 
da telefonen heller ikke blev taget. Var han mon syg.? 
Heller ingen havnefoged næste morgen, hverken ved bageren eller på havnen. Og 
diesel skulle vi altså have på. Fik ringet igen- stadig ingen svar. Fandt andet nr. 
og fik fat i hovedkontoret. Danskeren kom også forbi igen og prøvede at hjælpe. 
Hovedkontoret lovede at sende en mand, for ja den gamle var blevet syg  desvær-
re, og indlagt. Vi håber han har det godt igen. 
Turen til Møn og Klintholm var laang  og kedelig med godt 11 timers motorsej-
lads, da det igen var havblik. Men den dag i smukt solskinsvejr, så vi bedre kun-
ne nyde det. Læse lidt, sove lidt, spise lidt og så gik den dag jo alligevel. 
Der kan man endnu en gang se det sande i man ikke skal bekymre sig. Det siges 
at 85 % af ens  bekymringer aldrig bliver til noget. Vores frygt for hårdt vejr de 
120 sømil over Hanöbugten og Østersøen blev til 16 timers havblik og motorsej-
lads ud af 20 timers sejlads. Men ubegrundet bekymring var det vel ikke :) 
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Resten af turen hjem fra Klintholm gik lige så fint som alt det andet. Fra Femø til 
Lohals havde vi en ret hård tur, men dagen efter var det skønt, så vi ankom til 
Gambøt  fredag  i det smukkeste vejr. Dejligt at slutte disse 9 uger med overve-
jende godt vejr og sol med en stille hjemtur krydret med et enkelt dukkert i Lun-
kebugten.  
 
Summasumarum: 
En stor sejlads- og naturoplevelse i en meget smuk skærgård. En dejlig ferie med 
overvejende godt og tørt vejr, kun få dage med regn. Ikke varmebølge, 16-24 gra-
der, nok mest omkring de 20 grader, ofte sol og skyer. Vejret er bare bedre nord 
for Kalmar.  
1.326 sømil, 160 l. disel (1900 kr.), 223 timers sejlads heraf 94 timer for motor 
(=42%), 39 havne besøgt, Havneafgift i alt 7.200 kr. - et snit på 112 kr, men flere 
gratis steder, så normalt omkring de 160 dkr. incl. bad og vaskemaskine i Sverige. 
Henriks togtur hjem 2.000 kr. lidt museum og  restaurantbesøg mm for omkring 
4.000 kr. I alt 15.000 kr. for 9 uger excl. mad og drikke til "hverdag". 
Bestemt anbefalelsesværdigt! 
 

Sejler- og skibshilsen 

Janice L. Frænde  

 

 

————————————————————————————————- 

Strøtanker i sommervarmen 
Skal vi have sauna i vinter på havnen i Gambøt? 
 
Skal vi have udlagt en issvømningsbane udlagt? 
 
Undertegnede har kontakt til personer der har fore-
spurgt om muligheder for denne type aktiviteter i 
TSK. Blot hvis det rygtes på Øen. 
      Ingeborg 
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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 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Hyldebærvænget 4 
5700 Svendborg 


