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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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Oktober:  3. Handicap afslutning og årsmøde kl. 18 

    5. Pigesejlerne 

    13. Bådene på land 

    30. Sejlerskole årsmøde 

     

 

November:  01. Kommunikationsudvalgets årsmøde 

    08. Torsdagsspisning 

    14.  Husudvalg årsmøde 

    19. Kapsejladsunderudvalgsårsmøde i havnehuset 

    19. Ungdom i Egely 

    20. Soling 

    22.   Broudvalgsmøde 

    26. J-70  årsmøde 

 

December:  13. Torsdagsspisning  

    24. Deadline på klubbens bedste blad  

 

 

     God jul   

  

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 24/12-18 

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  formanden 
Vi sejlere kan ikke få armene ned.  
En utrolig varm sommer er gået med mulighed for sejladser næ-
sten hver dag, der var ved at komme antydning af, at det næsten 
var for varmt for længe, normalt sensommervejr er nu tilbage. 
 
Sæsonen har budt på kapsejladsdyster også omkring Thurøbund, og klubbens 
årlige kapsejlads Øhavet Rundt, fik lidt flere med end tidligere, tilgangen er at 
flere unge/yngre sejlere melder sig og vil sejle kapsejlads. Ungdomsafdelingen 
afviklede sit arrangement i dagene 1. og 2. september, med et godt arrangement 
og mange deltagere.  
Parkeringssituationen og de problemer der følger med, gav udfordringer til ung-
domsudvalget, det er svært at finde plads, til biler, trailere og både.  
 
Et stort tillykke skal lyde til alle jer der sejler j-70 og er med på holdet omkring 
Sejlsportsligaen. Det store arbejde og udfordringer for holdet, har givet pote, 
således at klubben fra det kommende år rykker op, og vil være at finde i Sejl-
sportsligaens 1 division. Lad os håbe at den udvikling vil smitte af, så endnu 
flere i alle aldre vil sejle under fanerne i J-70 gruppen.  
 
Det skal også nævnes at Calle Sørensen har fået en sølvmedalje ved deltagelse i 
ungdoms EM i Match race i Kroatien her i september, også her et stort tillykke. 
 
Efteråret byder som sædvanlig på årsmøder i underudvalgene, hvor pejlemærker 
med aktiviteter for 2019 også drøftes, men vel også om underafdelingerne kom-
mer til at bidrage med ændring i medlemmernes priser for at der kan etableres 
parkeringsplads. 
 
Vi i TSK-bestyrelsen vil gerne have mange flere til at deltage i arbejdet for klub-
ben så vi kan fastholde det store aktivitetsniveau. Kom til det årsmøde som har 
din interesse og som du gerne vil lægge kræfter i. 
På et møde her den 4. september i Egely, hvor bestyrelsesmedlemmer i underud-
valgene har deltaget sammen med TSK bestyrelsen kan det konkluderes, at vi er 
kommet lidt nærmere de muligheder og det klubben kan gøre i forbindelse med 
at der kan anlægges et parkeringsareal ved Gambøtvej. På mødet kom deltagerne 
bl.a. ind på finansieringen, der blev bl.a. nævnt mulig kontingent-forhøjelse, 
bropladslejen både sommer og vinter sættes op, gæstesejlerne ved broerne betale 
mere, brugerbetaling på at benytte mastekranen, indskudsstigning til fastligger-
ne. 
Det var også bemærkninger om at der måske kun skal købes 1 grund, og der evt. 
på grundene kunne etableres bomsystem, så der betales P afgift til at dække 
etableringen af p-pladser. 
 
   

Ib Oldrup 
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Formanden fortsat 
Bestyrelsen arbejder også for at skaffe midler til anlæg af parkeringsmulighed fra 
fonde, men det er ikke umiddelbart den nemmeste mulighed.  
Det kan være at I medlemmer indkaldes til endnu et møde hvor vi gennemgår de 
muligheder der kan være tilslutning til, inden der bliver lavet et endeligt projekt 
til stillingtagen og beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Vi er på vej til at gå i vinterhi, men der er stadig noget at tage fat på. Bestyrelsen 
fortsætter med opfølgning på klubudviklingen, ved afholdelse af strategimøde 
den 24. oktober. Dansk Sejlunion indbyder igen i år til Klubkonference i Vings-
ted 16-17 november. 
Følg klubbens aktiviteter på hjemmesiden. 
Nyd efteråret, inden der tages fat på vinterarbejde og klargøring til en ny sæson. 

Ib 

 

Bådoptagning:  
 

Er i år lørdag den 13. 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 28. sep-
tember, resten bliver ryddet så der kan lægges master ind fra fredag den 5. okto-
ber. 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 sna-
rest. 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 lægges 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 13. april 2019. 
 
Årsmøde i broudvalg er:  
torsdag den 22. november kl. 19.00 i Egely 
 
                                                                                 Broudvalget 

————————————————————————————————- 
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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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“Det er gamle mænd der sejler J70”  

 
Har jeg hørt, at man siger på broerne i Gambøt. - og det er jo rigtigt. Gamle mænd 
“gør det”, altså sejler J70. - Og mange mange andre. Vi har haft et forrygende år 
med vores 4 J70 både.  
 

Bådene er på vandet 5-6 gange om ugen.  
 

Mandagssejlads, Sejl og Studer, Sejlerskole, Pigesejlads, Fleet Sejlads om torsda-
gen, hvor der ofte er 6 hold på banen, bl.a.. også fra Oureskolerne, som vi har et 
rigtig godt samarbejde med. På en “normal” uge er der således ca. 80 sejlere der 
har glæde af bådene.  
Hertil kommer stævner, træning til Sejlsportsligaen og events med vore sponsorer. 
Vi startede året ud med TuneUp stævne, hvor vi havde 9 hold fra Sejlsportsligaen, 
til et vellykket stævne i fantastisk vejr, desværre med svag vind. Holdene fra Få-
borg, Vejle, Sønderborg, Oure , Svendborg Sund og Thurø havde en udbytterig 
lørdag, med udfordrende sejladser og godt sejler- samvær.  

 
Vi har mange gode, lokale, sponsorer,  

som vi prøver på at gøre noget ekstraordinært for. Vi er glade for sponsoraterne, 
og vi gør hvad vi kan for at det b Vi har således i år haft ca. 90 virksomhedsledere 
( potentielle sponsorer) på vandet i J70.  

 
Det mener vi er rigtig god PR for Thurø Sejlklub og for Sejlsporten.  

 
Så alt ialt, mon ikke bådene, og de mange glade sejlere, der er tilknyttet J70- mil-
jøet er med til at skabe “livsglæde” i vores klub!  
 

Vores Sejlsportsliga-hold “Thurø Pirates”,  
 
der blev danmarksmester i J70 sidste år, har klaret sig rigtig godt i år i 2. division 
af ligaen. Der er blevet sejlet stævner i Frederikshavn, Skovshoved, Kerteminde 
og her sidst i Århus. Vores hold er erfarne, dygtige og ambitiøse sejlere, der sejler 
stabile resultater hjem. Uden at have været på podiet i nogen af stævnerne, opnåe-
de de en samlet 2. plads i 2. division, og rykker således op i 1.division i 2019. 
Stort tillykke med det. De har også kvalificeret sig til at deltage i Nordisk Mester-
skab for J70 sidst på måneden. Det afholdes i Norge. Held og lykke !  
 

Økonomien for vore 4 J70 både balancerer.  
 
I J70 Udvalget har vi fra starten af sat os som mål, at hele projektet, nye både, og 
drift skulle være udgiftsneutralt for Thurø Sejlklubs medlemmer.  

 
Det har vi opnået.  
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J70 sejlere betaler et brugergebyr for at sejle, der stort set dækker de løbende 
driftsomkostninger, og selve investeringen i bådene, prøver udvalget at hente 

ind via sponsorater. Uden at sige for meget er det lykkedes fint, da vi i år ligger 
over budget, på både drift og bidrag til investering. Nye investeringer vil pri-
mært koncentrere sig udskiftning af sejl, og vedligehold af bådene. Som I sik-
kert fornemmer, bliver bådene meget brugt, hvilket også udfordrer materiellet.  

 
Jo det er gamle mænd der sejler J70, og mange mange andre.  

 
Og som vi siger i udvalget, benjamin 57. gammelfar 69,  

 

“We are not old men, we are recycled teenagers”  
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Øhavet Rundt – Set fra dommerbåden 
 
Så er Thurø Sejlklubs traditionelle kapsejlads ”Øhavet Rundt” afholdt for 48. 
gang. 
Denne gang med en fremgang på 15 % i antal deltagere. Herligt….. 
Hele arrangementet forløb som sædvanligt rigtig godt takket være de mange fri-
villige, som hjalp til: 
Kapsejladsudvalget med indkøb, sætte bådene i løb, trykning af programmer 
m.m. 
Pigerne med grill fredag aften. Ungdommen med salg af pølser og is fredag.  
Seniorerne med rejsning og nedtagning af telt samt oprydning på pladsen før og 
efter sejladsen. 
Frivillige til at servere morgenmad og suppe. 
Dommerbåd og dommere til at starte bådene og til at tage dem i mål igen. 
Følgebåd som gav information til dommerbåden, så vi hele tiden havde en for-
nemmelse af, hvor feltet befandt sig.  
 
Alle starterne gik rigtig flot.  
Der var ikke nogen tyvstarter, og ikke nogen råb eller skrigen hverken bådene 
imellem eller mod dommerbåden.  
Fra dommerbåden så vi en af de deltagende både gå på grund lige efter Walsteds 
værft. De måtte bruge motor for at komme fri, så vi regnede med, at de opgav 
sejladsen. 
Men til vores store overraskelse, så sejlede de tilbage til start, for derefter at starte 
igen. Rigtig flot kampgejst.  
På dommerbåden har vi en lille konkurrence, som går ud på at gætte, hvornår den 
første kølbåd kommer i mål. Overdommeren gættede på kl. 15:32 og til hans sto-
re glæde kom Happy Girl i mål kl. 15:31:43. 
Klubbens fire J70 både var også med, men der er åbenbart et problem med at J70-
bådene samler meget ålegræs, så placeringsmæssigt var det ikke noget at skrive 
hjem om. 
 
Til slut vil jeg gerne takke vores præmiesponsorer og annoncører 
for at støtte sejladsen. 
 
Sejlerhilsen og på gensyn næste år den 23. – 24. august.                     
Lars 
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Foto: 

Susanne Skov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie sejlads…. 
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Nyt fra ungdomsafdelingen 
 
Det har været en rigtig god sæson indtil 
videre i ungdomsafdelingen og nu bli-
ver dagene kortere og en afslutning af 
den almene træning sig nærmer 

Så kan vi tænke på et fantastisk stævne 
som blev holdt for lidt siden den 1. og 
2. September. Over 60 joller på vandet. 
Der var 43 tilmeldte optimister på c ba-
nen og omkring 20 opti og fevaer på A 
og B banen på Lunkebugten. Sejladser-

ne blev afviklet i rigtigt fint vejr med sol og varme samt svag, let til frisk vind. På 
Fevabanen vandt Simon Christoffersen og Nanna Thiele. Valdemar Juul blev nr. 
2 og Aksel Ibsen blev nr. 4. af A- sejlere. I B feltet blev Oliver Olsen nr. 3 og 
Sille Flyger nr. 4 På C-banen vandt Oscar Juhl og lille bror Jacob Juhl nr. 4, Ale-
xander Juul kend som Pander blev nr. 10. og så var der 20 af vore egne c- sejlere 
med i løbet. Se resultaterne 
på manage2sail.dk   
Det var nogle gode sejladser og Lars 
og Mette Christoffersen havde igen 
lavet en super organisering og skaffet 
meget fine præmier og sponsorere og 
et flot overskud til ungdommen, der 
kan være med til at bære de udgifter 
vi har. Mange tak både til Lars og 
Mette også til alle vi andre,  
der var frivillige og gjorde klubben 
ære i et samlet set rigtigt godt stævne. 
 
Så kan vi kigge tilbage på nogle rigtig 
flotte sommerdage med varme og let luft. Klubmesterskaberne hvor vi afslører 
resultaterne til årsmødet. En forældre sejlads der var sjov og noget blæsende. 
En indsamling for Thurø Sportens Venner på omkring kr. 6500,- hvor af halvde-
len gik til ungdommen direkte. Forældre og sejlere ofrede en halv træningsaften 
som sluttede i hygge omkring grillen. 
Vi har sagt på gensyn til nogle af vores gode ildsjæle i trænergruppen og glæder 
os til at se dem snart igen med Deres altid høje humør og massere af inspiration 
og ungdommelighed. 

http://manage2sail.dk/
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Den legendariske "Sommer sejl" var igen 
en super succes, jeg deltog selv en af 
dagene hvor vi var på Vikinge rov 
i skoven på den anden side af Thurøbund 
og hvor biskoppens sølv bispehue blev 
stjålet og der blev taget trælle 
med på vej tilbage på sejladsen over det 
store hav mod Gambøt. Tak til Martin 
Hansen og alle  
gutterne, Christoffer Westerberg, Emil 
Sell, Nikolai Barnakov, og juniorer Da-
vid og Johann, der var med på den tur. 
Der var omkring 30 ungesejlere med rødt 

vikingeskæg på opdagelse. 

 
 
På sejlerlisten har vi omkring 45 sejlere og 10 krabber som fik plads her til juni. 
Så de "gamle/nye" krabber er blevet begyndere. Det er herligt at se så mange gla-
de børn og  forældre  på havnen. 
 
Det betyder vi slider godt på grejet og har taget brug af de reserve sejl og grej vi 
har på hylderne, som Lars og Mette har sørget for vi kunne tage i brug. Vi er dog 
udfordret på reparationer i glasfiber og håber der er et par forældre og/eller kyndi-
ge der vil tage fat. 
Ydermere opfordres der til at vi i ungdomsafdelingen byder velkommen til flere 
forældre  
som vil deltage i de almene opgaver, der er forbundet med Deres børns sejlads. 
Derfor inviteres til Ungdomsudvalgsmøde mandag den 17.09 kl. 1900 og jolle 
optagning / kørsel torsdag den 04.10 og årsmøde torsdag den 19. november, hvor 
vi kåre klubmestre, afslutte sæsonen og ser frem mod næste år. 
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Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og brug vesten. 

Datoer i kalenderen for ungdom: 
 
17.09  Ungdomsudvalgsmøde kl. 1900 i havnehuset - og vi byder nye forældre   
  velkommen til at deltage. 
27.09  Afslutning for almen træning  - den øverste række af optimister flyttes fra    
  stativet. 
29/30.09  HARBOE CUP - Skælskør - Gran Prix stævne -  
   kan anbefales at deltage i. 
 
04.10  Evt. En træning for de udholdende aftales med trænere individuelt. 
           De sidste optimistjoller fra pladsen sættes ind i Optihuset - alle der kan er   
  velkommen. 
06/07.10  DM i HOLDSEJLADS i Fåborg - Vi stiller med et hold. 
14.10  Almen vintertræning for øvede med vinterdragter kl. 13 til 16 ved /  
 Ungdomsleder Thomas Nielsen+  
           Hver søndag, vejret tilladende frem til 09.12 
05.10 Trænermøde kl. 1900 med Dansk Sejlunions Konsulent fra Ungdomsven  
  ligt til Sportsklub udvikling. 
 
19.11  Ungdomsudvalgsårsmøde inkl. budgetlægning mødet er for alle børn og 
 forældre i ungdomsafdelingen. 
09.12 Jule og årssejladsafslutning for ungdom kl. 15-17, Vintertræning kl 13-15 - 
 sidste joller køres i hal kl. 15-16 
 
Tak for endnu gode stunder i sigte. Vi glæder os til et dejligt 
efterår. 
Vi ser frem til resten af sæsonen med vintersejlads og vinter 
workshops som allerede er lagt i beddingen 
 
Med venlig hilsen        
Ungdomsleder  
Thomas Nielsen  

————————————————————————————————- 
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Handicap Afdelingen 
 

Sejlsæsonen går så småt på hæld. 
Vejrmærssigt har det været en usædvanlig flot sæson med meget god sejlads til-
følge. 
Hjælpernes og sejlernes sommerferie er faldet så fint at vi har kunnet sejle igen-
nem det meste af sommerferien. 
Det har i nogen tid været et ønske at få en Olsen Twinbåd mere for kunne tilbyde 
flere sejlere med handicap en fleksibel mulighed for at komme på vandet og der-
med nyde godt af de fine forhold vi kan tilbyde her i Thurø Sejlklub. 
Muligheden kom da Aarhus Sejlklub nu har neddroslet deres Handicap afdeling 
og havde en Olsen Twin, med knækket mast de ikke længere skulle bruge. 
Vi kunne overtage båden mod afhente den og bekoste en ny mast. Det har vi ac-
cepteret. 
Båden er blevet afhentet i Aarhus af Munck Forsyninger og leveret i hallen på 
Nordvej hvor den står i vinter så vi kan få den klargjort til den nye sæson. Munck 
Forsyninger, som Lars Andersen arbejder for, bragte båden kvit og frit, tak for 
det. 
Lars og Flemming er i gang at søge midler til en ny mast. 
Båden havde stået på land et godt stykke tid og overdækningen havde ikke helt 
levet og til navnet så den var både vandfyldt og meget beskidt indvendig. 
Her gik Selma på med krum hals og nu er den så flot som ny. 
Onsdag den 3.oktober holder vi afslutning og Årsmøde i Egely kl. 18.00. 
 
Hilsen 
Erling  

Justesen 
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Et Øhav i verdensklasse  
 
Fra i år er Thurø Sejlklub med i Naturisme  I/S. Dette betyder at vi kommer med i 
en fælles plakat hvor der er informationer omkring de havne som samarbejdet 
omhandler. Vil blive opsat senere af husudvalget på et senere tidspunkt  
 
Ud over dette har klubben fået en Gul båre og en førstehjælpskasse,  der er op-
hængt i gangen ved opslagstavlen. Ligeledes er der opsat en skumslukker i havne-
huset.  
Ydermere har vi fået en ny bagagevogn (den med de gule dæk). 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til vores sydfynske natur ved at få standeren 
sat op i jeres flagsnore på jeres skib. På denne måde er vi med til at udbrede 
kendskabet til vores dejlige sydfynske område.  
 
Standerne fås ved henvendelse til en der har nøgle til kontoret. 
 
Redaktionen   
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Sejlerskole september 2018 
 
Sejlerskolen har haft en fin sæson med utroligt fint vejr og 18 veloplagte sejler-
skole elever. To af disse elever går 
her i september op til den praktiske 
prøve i sejlads for at erhverve due-
lighedsbevis. 
Sejlerskolen har sidste undervisnings-
aften den 18. september, hvor vi vil 
slutte af efter sejladsen med lidt at 
spise og drikke i Egely. 
Sejlerskolen afholder årsmøde den 
30. oktober kl. 19:00 i Egely. Interes-
serede er meget velkommen til mø-
det. 
 
I løbet af november og december 
2017 samt januar 2018 arbejde sejlerskolens kursusgruppe med at planlægge og 
udvikle en række maritime kurser og foredrag. Det resulterede i 6 kurser og et 
foredrag som i løbet af februar og marts blev gennemført med fin deltagelse. 
 
På nuværende tidspunkt består gruppen, efter tilgang af 2 ekstra personer af: In-
geborg Andersen, Mogens Axelsen, Inna Krat, Peter Hübner, Just Frederiksen, 
Lars Christoffersen, John Runge og Steen Andersen. 
Der arbejdes på at finde en person i Sejl & Studer gruppen som kunne være inte-
resseret i at deltage i kursusgruppen og evt. også i instruktørgruppen.  
Gruppen arbejder for tiden med udvikling af følgende kursusprogram: Kapsej-
ladsregler (udvidet udgave evt. involvering af DS) – Brug det rigtige tovværk – 
Motorlære og el – Sejl og trim (Elvstrøm Sails) – Elektronisk navigation (ekstern) 

– Kanalbevis (FTLF) – VHF/
SRC (DS) – Kapsejlads stra-
tegi og taktik (DS) – Sikker-
hed og sundhed ombord – 
Foredrag om Nordvestpassa-
gen (FTLF).  
Instruktørgruppen har i sæso-
nen bestået af: Torben Stran-
ge – Lars Christoffersen – 
Peter Hübner – Kim Isager – 
John Runge og Steen Ander-
sen. Fra næste sæson vil Mo-
gens Axelsen også indgå i 
denne gruppe. 
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Sejlerskolens strategiplan som blev offentliggjort i nyhedsbrev 1 den 5. marts 
2017 følges fortsat. Se evt. strategiplanen under Sejlerskole – Nyhedsbrev 1 fra 
Sejlerskolen på TSK hjemmesiden. 
 
Med hjælp fra Mogens Axelsen og Per Rössel er der foretage udbedringer og for-
bedringer på klub 806èren i løbet af sæsonen på følgende områder: Rulleforstaget 
er lavet så det igen virker – ekkolod og log er lavet – der er lavet mulighed for 
brug af centerløft – der er indkøbt centerløft stropper – der er indkøbt nyt dæks 
elstik til lanternen – der er indkøbt og lavet nye agter fortøjninger. 
Renoveringen og opgraderingen af 806èren vil fortsætte i løbet af vinter- og for-
årssæsonen blandt andet med renovering af bådens el net. 
Det har været en glæde at se den øgede anvendelse af 806èren i løbet af sæsonen 
til kapsejlads, endagsture, ferieture og undervisning.  
 
Til undervisningen af sejlersko-
leeleverne har vi i stigende grad 
anvendt J-70 bådene. 
Vi har dog langt fra kunne und-
være Kim Isagers Spækhugger – 
Lars Kristoffersens Nordlin 34 
og klubbens 806èr.  
Sejlerskolen arbejder på at reali-
sere en drøm om en gang i frem-
tiden at kunne erhverve en 30 til 
32 fods båd, så man med den 
kunne tage eleverne på en konti-
nuerlig 2 dages sejlads, hvor de 
lærte at sejle i længere tid, såvel 
dag som nat, uden at komme i 
land.   
 
Steen Andersen 
Sejlerskole udvalgsformand       

 
 
 
 

 

2 af pigerne i sejlerskolen har torsdag 
d. 20/9 aflagt prøve i praktisk sejlads. 

 
Tillykke til Selma og Benthe 
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Hyæneræs 2018 

Dette års ”Hyæneræs ” har fået nye klæder  

I løbet af vinteren var pigerne fra klubberne i Svendborg Sund samlet for at ide-
udvikle hvorledes vi kunne skabe et ”Hyæneræs” med flere piger på vandet. Sid-
ste år blev Hyæneræset ikke afholdt pga. for lidt tilmeldinger, 

Pigerne var enige om at Hyæneræset skulle bestå og havde heldigvis mange 
fremragende ideer til nye tiltag, Inden aftenen var omme og vi gik fra hinanden, 
var rammerne sat. To onsdage skulle bruges til at afvikle stævnet—en i foråret i 
SSS og en i efteråret hos TSK. 

 

De to onsdage er nu afviklet og med stor opbakning, i alt 15 både deltog fra SSS 
og TSK. Vi må sige at de to onsdage var med vidt forskellige forhold vejrmæs-
sigt, I SSS havde vi middelvind på 8 til 10 m/s og med vindstød målt til 16 til 18 
m/s, hvilket gjorde at der var både, som valgte at blive på land, men en del trod-
sede vejre og der blev kæmpet sammen med de andre både fra SSS´s onsdagssej-
lads. Det var utrolig hyggeligt og vi blev taget godt imod.   

Vejret var lidt mere venligt stemt, da vi skulle afvikle anden halvleg i TSK, vi 
havde 4 til 6 m/s i middelvinden og lidt mere i pustene. De gjorde at vi var flere 
både på vandet. Her sejlede vi på op/ned bane, der blev kæmpet og sejlet tæt. Af-
tenen blev afsluttet grill, præmieoverrækkelse og ikke mindst god stemning. 

Konklusion: gammel vin på ny flaske er måske ikke en dårlig løsning!!! 

 

Susanne Andersen/ pigeudvalget TSK 

 Husk tilmelding 

Vindere af Hyænepokalen 2018, endnu en gang en Folkebåd…. 
Hvad gør vi dog forkert?  Stort tillykke til Pigerne på Amanda/ SSS 
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Billeder fra Hyæneræs 2018 
 
Liberté har Fynske Bank med til Lunke-
bugten hvor årets Hyæneræs skal løbe af 
stablen 
 
 

 

Virkelig sejlerglæde på Knirke………. 

 

 

H-båd fra SSS 

                   En flot, flot aften 
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Velkommen til nye  

medlemmer  

I Thurø Sejlklub 

 
 

Karina Kadziola 
 

Emil Fodgaard Kristensen 
 

Claus Gudbjerg 
 

Eva Langlands 
 

Emma Holmgaard Rasmussen 
 

Kenneth Vandsted Nielsen 
 

Lone Yvonne Petersen 
 

Storm Irvine Vandsted 
 

Rock Owen Vandsted 
 

Martin Rix 
 

Tabitha Anhøj 
 

Martin Larsen 
 

Michael Juel Lolk 
 

Lone Thomsen 
 

Axel Kuno Mosdal Larsen 
 

Kirsten Midtiby Jensen 
 

Martin Akselsen Larsen 
 

Mathias Milling Larsen 
 

Niklas Milling Larsen 

——————————————
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Liberte´ på sommertogt  
  med langturssejlerne  - 798 sm    
 
  11/7  Thurø/Lohals    13,2 sm 
  12/7  Lohals/Lundeborg   04,0 sm 
    Lundeborg/Vordingborg  49,7 sm  
  14/7  Vordingborg/Klintholm  36,6 sm 
  16/7  Klintholm/ Stralsund  47,4 sm 
  17/7  Stralsund/Greifswald  24,6 sm 
  18/7  Greifswald/Peenemünde  19,1 sm 
  19/7  Peenemünde/Swinoujcie  30,8 sm 
  21/7  Swinoujcie/Kolobrzeg  49,9 sm 
  22/7  Kolobrzeg/Darlovo  34,3 sm 
  23/7  Darlovo/Leba   50,1 sm 
  25/7  Leba/Wlaystawowo  32,9 sm 
  26/7  Wlaystawowo/Gdansk  44,3 sm 
  29/7  Gdansk/Hel    16,5 sm 
  30/7  Hel/Leba    62,8 sm 
  30/7-1/8 Leba/Svaneke   81,5 sm 
  3/8  Svaneke/Allinge   15,2 sm 
  6/8  Allinge/Skillinge   27,0 sm 
  7/8  Skillinge/Gislevslage/ 
    Kalvehave    92,1 sm 
  8/8  Kalvehave/Omø   42,1 sm 
  9/8  Omø/Gambøt   24,5 sm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hør mere om denne pragtfulde sejlads i næste nr. af Gambøtposten. 
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Torsdagsmiddage i TSK 

 

Da de sidste par vintre var en succes med aftener i Egely, hvor vi mødtes og spi-

ste sammen, vil jeg forsøge at starte dette igen i 2018/2019.  

Jeg har booket Egely følgende torsdage: 

    8/11, 13/12, 10/1, 14/2 og 14/3.   

I løbet af de næste uger vil jeg indkalde de der før har været aktive med madlav-

ning på skift til aftenerne. Datoen for planlægning bliver torsdag den 11/10 kl. 

17.00 i Egely. Alle er velkomne. 

Vi får da en kop kaffe og lidt sødt og prøver at lave hold til de enkelte torsdage. 

Vil du gerne være aktiv, men ikke kan den 11/10 så send en sms til 2156 3506 el-

ler ring. Du kan også sende mail på: 

   

krat@svendborgmail.dk 

  

Sejlerhilsener Inna Krat 

 

 



 27 Thurø Sejlklub 

  



28 Thurø Sejlklub  

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 


